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Wspólne śpiewanie przypomina o ważnych i trudnych chwilach historii 

naszego narodu, popularyzuje często zapomniane pieśni patriotyczne, historyczne 

czy żołnierskie, integruje uczniów z różnych szkół, a także wyłania muzyczne 

talenty. Dążymy do tego, aby ten konkurs był żywą lekcją historii. 

  

VII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, 

Historycznej i Żołnierskiej 

O mój rozmarynie rozwijaj się... 

  

 Regulamin  

1. Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego  

w Ludźmierzu. 

2. Termin: 20 listopada 2019 roku, godz. 9.00 (środa). 

3. Uczestnicy: Uczniowie szkół podstawowych. 

4. W konkursie mogą wziąć udział: soliści, duety, a w trzeciej grupie 

wiekowej także zespoły. 

Przez „solistę” rozumie się jedną osobę śpiewającą i ewentualnie jedną 

osobę akompaniującą.  

Przez „duet” rozumie się dwie osoby śpiewające i ewentualnie jedną 

osobę akompaniującą.  

Przez „zespół” rozumie się od 3 do 5 osób, w tym co najmniej 

2 akompaniujące lub co najmniej 3 śpiewające. 

5. Grupy wiekowe: klasy I-III;  IV-VI;    VII–VIII. 

6. Z każdej grupy wiekowej z jednej szkoły może wziąć udział 2 

uczestników (duet liczony jako jeden uczestnik, zespół liczony jako 

jeden uczestnik).  

7. Skład Jury podany będzie przed rozpoczęciem konkursu.  

8. Przy ustalaniu porządku występów zostanie uwzględniona kolejność 

zgłoszeń. 

9. Ze względu na duże zainteresowanie Konkursem w ubiegłych latach, 

zostaną powołane dwie komisje jurorskie, które będą obradować w 

różnych salach.  

10. Jeden uczeń może wystąpić tylko jeden raz (albo jako solista, albo  

w duecie, albo w zespole; dotyczy także akompaniujących).  
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11. Repertuar przygotowany przez uczestnika nie powinien być 

prezentowany przez niego w poprzednich konkursach. O zmianie 

repertuaru należy poinformować najpóźniej do 18 listopada 2019r. 

12.  Maksymalnie można wykonać 2 zwrotki pieśni (do 3 min.). 

13. Utwory prezentowane mogą być: bez akompaniamentu,  

z podkładem instrumentalnym (bez linii melodycznej) oraz 

z akompaniamentem (organizatorzy zapewniają keyboard). 

14. Uczestnicy na przesłuchania konkursowe przywożą ze sobą podkład 

muzyczny na płycie CD (zaleca się zapisanie pliku również na nośniku 

USB pendrive, w celu uniknięcia problemów z odtwarzaniem) lub tylko 

na nośniku pendrive w formacie audio lub mp3. Informacja na płycie 

powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy, nazwę 

szkoły, tytuł i numer utworu. 

15. Główne kryteria oceny: 

 znajomość tekstu i melodii, 

 muzykalność i walory głosowe, 

 dobór repertuaru - treść i charakter utworów zgodny z tytułem 

konkursu, 

 wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości 

wykonawczych uczestników,  

 interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny, 

 poprawne wykonanie. 

16. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do dnia 

15 listopada 2019 roku karty zgłoszenia (zał. nr 1) na adres: 

 

                       Szkoła Podstawowa  im. św. Jana Kantego w Ludźmierzu 

ul. K. Przerwy-Tetmajera 56 

34-471 Ludźmierz 

lub e-mail: spludzmierz@interia.pl 

 

oraz przesłanie na adres e-mail szkoły pliku mp3 z podkładem 

muzycznym (nazwa pliku mp3 powinna zawierać: imię i nazwisko 

uczestnika, nazwę szkoły i tytuł utworu, np. Jan Kowalski, SP Ludźmierz – 

Ułani, ułani), a także dostarczenie w dniu konkursu oświadczenia 

dyrektora szkoły zgłaszającej uczestników(zał. nr 2). 
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17. Organizatorzy proszą o przestrzeganie regulaminu, zwłaszcza terminu 

i formy zgłoszeń uczestników do konkursu.  

Zgłoszenia telefoniczne oraz te nadesłane po terminie 

(tj. 15.11.2019r.)  nie będą uwzględniane.  

18. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, mikrofony, sprzęt 

odtwarzający. 

19. Wszyscy uczestnicy proszeni są o stawienie się na konkurs pół 

godziny przed rozpoczęciem, tj.  o godz. 8.30. 

20. Dodatkowych informacji udziela pani Agnieszka Bubisz 

pod numerem telefonu: 604 324 860. 

                        

    Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. Dziękujemy 

Nauczycielom za przygotowanie uczniów, a Dyrektorom szkół za przekazanie 

informacji dotyczących tego konkursu. 

                                                                                                                   
DYREKTOR  SZKOŁY 

                                                 mgr Edward Pazdur 
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załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia - solista 

KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 

O mój rozmarynie rozwijaj się… 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI  

1. Imię i nazwisko wykonawcy: 

........................................................................................................................................................... 

2. Grupa wiekowa/kategoria: 

............................................................................................................................................................ 

3. Repertuar: 

 tytuł pieśni: ..................................................................................................................... 

 autor/autorzy pieśni: ................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

 

4. Akompaniament (w przypadku ucznia, podać imię i nazwisko) 

………………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………..……………… 

 

5. Nazwa i adres szkoły: 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

6. Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna: 

.......................................................................................................................................................... 
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załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia - duet 

KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 

O mój rozmarynie rozwijaj się… 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI  

1. Imiona i nazwiska wykonawców oraz nazwa duetu: 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

2. Grupa wiekowa/kategoria: 

......................................................................................................................................................... 

3. Repertuar: 

 tytuł pieśni: 

............................................................................................................................................ 

 autor/autorzy pieśni: ............................................................................................ 

.......................................................................................................................................... 

4. Akompaniament (w przypadku ucznia, podać imię i nazwisko) 

…………………….……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

5. Nazwa i adres szkoły: 

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

6. Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna: 

............................................................................................................................................................ 
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załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia - zespół 

KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 

O mój rozmarynie rozwijaj się… 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI  

1. Imiona i nazwiska wykonawców (także akompaniujących)  

oraz nazwa zespołu: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

2. Grupa wiekowa/kategoria: 

Grupa III: klasy VII i klasy gimnazjalne 

3. Repertuar: 

 tytuł pieśni:  

……………………………………………………………………………………………………. 

 autor/autorzy pieśni: ................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

 

4. Nazwa i adres szkoły: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

5. Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna: 

............................................................................................................................................................ 
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załącznik nr 2 

Oświadczenie dyrektora szkoły zgłaszającego uczestników do konkursu 

 
Oświadczam, iż posiadam zgody rodziców/opiekunów prawnych poniżej wymienionych uczniów na przetwarzanie  

danych  osobowych (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9; dalej RODO)   

  
………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………..…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres szkoły 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 
do celów związanych z udziałem w VII Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej, Historycznej 

i Żołnierskiej O mój rozmarynie rozwijaj się… organizowanym przez Szkołę Podstawową 

im. św. Jana Kantego w Ludźmierzu. 

Oświadczam, że rodzice/opiekunowie prawni uczniów zapoznali się z regulaminem konkursu i akceptują 
jego postanowienia oraz wyrażają zgodę na publikowanie zdjęć i wyników na stronie internetowej 
organizatora konkursu, Gminy Nowy Targ i w prasie. 

 

 

…........................................................                                                                                                           

(data i podpis dyrektora szkoły) 


