
GMINNY KONKURS PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 

REGULAMIN 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

Bogatem. W związku z obchodami 10 rocznicy przywrócenia nadania imienia szkole 

zapraszamy do udziału w konkursie pieśni i piosenki legionistów. 

2. Konkurs odbywać się będzie pod patronatem Wójt Gminy Przasnysz. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

 

4. Celem Konkursu jest: 

 wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich 

umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,  

 wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy 

aktywności artystycznej, 

 zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań, 

 przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, 

polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju 

 podniesienie świadomości narodowej 

    a) wartości moralne 

    b) wartości duchowe 

    c) poczucie wartości jednostki 

 pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny 

podniesienie poziomu świętowania wydarzeń Ojczyźnianych w środowisku 

 

5.Uczestnicy:  

 Soliści 

 Kategorie wiekowe:  

- klasy IV–VI szkoły podstawowej 

- klasy I–III gimnazjum 

Każda szkoła typuje 1-3 uczestników w każdej z wymienionych kategorii 

 

6. Zgłoszenia uczestników: 

 Zgłoszenia solistów konkursu dokonują opiekunowie do dnia 22 kwietnia 2015. w 

sekretariacie Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem 

 uczestnicy w eliminacjach przygotowują i wykonują DWIE PIEŚNI, PIOSENKI o 

charakterze patriotycznym – w tym jedna z repertuaru pieśni legionistów 

 prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim oraz z podkładem muzycznym lub  

a’ cappella.  

 podkładem muzycznym może być: 

 - akompaniament  

 - nagranie na płycie CD w formacie AUDIO 

Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie  

 czas występu łącznie nie może przekraczać 10 minut 

 

 

7. Terminy: 

 Przesłuchanie uczestników odbędzie się w dniu 7 maja o godz. 9.00 

 Występ laureatów konkursu odbędzie się na Obchodach związanych z 10 Rocznicą 

Przywrócenia Nadania Imienia Szkole w Bogatem w sali gimnastycznej Zespołu 

Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem 



 

8. Kryterium oceny stanowić będzie:  

 Dobór repertuaru 

 Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny 

 Innowacje artystyczne 

 Wrażenie artystyczne 

 Muzykalność i warunki głosowe wykonawców 

 

9 . Informacji dodatkowych udzielają p. Agata Wronowska i Magdalena Błaszczak - 

nauczycielki ZS w Bogatem, telefon 297513925 

 


