
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

REGULAMIN  
 

II  POWIATOWEGO   

PRZEGLĄDU  PIEŚNI  PATRIOTYCZNEJ 

 

ORGANIZATOR:  
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 
 
 
PATRONAT: 
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły oraz Starosta Powiatu Szamotulskiego 
 
 
WSPÓŁPRACA: 
Szamotulski Ośrodek Kultury  
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Marii Konopnickiej  w Szamotułach 

 

 
 

64 – 500 Szamotuły, ul. Kapłańska 18, tel./fax. 0-61 29 21 443 



REGULAMIN II POWIATOWEGO PRZEGLĄDU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 

64 – 500 Szamotuły, ul. Kapłańska 18, tel./fax.0-61 29 21 443 
 
CELE: 

• Popularyzacja pieśni patriotycznych  wśród dzieci i młodzieży. 
• Wspieranie  wychowania  patriotycznego młodego pokolenia  przez  różnorodne formy 

artystyczne. 
• Propagowanie treści patriotycznych w edukacji artystycznej. 
• Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu. 
• Uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej. 
• Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty. 

 
MIEJSCE I TERMIN: 
 
Prezentacje konkursowe odbędą się: 30.04.2015 r. (czwartek), rozpoczęcie - godz. 1000 
Sala kina „Halszka” 
 ul. Dworcowa 7 
64-500 Szamotuły 
Telefon: (061) 29 20 031 
 
KATEGORIE PRZEGL ĄDU:  

• soliści 
• zespoły wokalne (liczące do 20 osób) 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA:   

1. Każda szkoła typuje 1 uczestnika (solistę lub zespół), który reprezentuje szkołę. 
2. Uczestnicy przygotowują jeden utwór o treści patriotycznej. 
3. Uczestnicy przeglądu prezentują w/w utwór wyłącznie w języku polskim. 
4. Podkładem muzycznym może być nagranie na płycie CD lub akompaniament pianina, 

które jest dostępne w kinie Halszka. W przypadku innych instrumentów należy 
zorganizować je we własnym zakresie.  

5. Nie dopuszcza się podkładu muzycznego z nagraniem chóru lub drugiego głosu. 
6. W przeglądzie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie szkół podstawowych. 

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW:   

1. Zgłoszenia uczestników do przeglądów dokonują dyrektorzy lub opiekunowie 
wyznaczeni przez dyrektorów szkół do dnia 27.04.2015 r.  
 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na kartach zgłoszeń, które prosimy przesyłać 
pocztą na adres placówki: 
 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej 

ul. Kapłańska 18 
64-500 Szamotuły  

tel./fax: (0-61) 29 21 443 
e – mail: sp2szamotuly@wp.pl

3. Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 
 

4. Do karty zgłoszenia należy dołączyć podkład muzyczny na płycie audio CD, który 
będzie wykorzystany podczas występu z opisem utworu i informacją o wykonawcy. 



REGULAMIN II POWIATOWEGO PRZEGLĄDU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 

64 – 500 Szamotuły, ul. Kapłańska 18, tel./fax.0-61 29 21 443 
 
 
OCENA:  
 
Profesjonalne i obiektywne jury dokona oceny prezentacji utworów uwzględniając dwie 
kategorie: grupę solistów i zespoły wokalne. Głównymi kryteriami oceny występu są:  

• dobór repertuaru i poziom trudności utworu, 
• interpretacja: własna aranżacja, pomysł i oryginalne wykonanie, 
• poczucie rytmu, 
• walory wokalne: barwa głosu, intonacja, emisja głosu, dykcja, 
• własny akompaniament, 
• ogólny wyraz artystyczny: ruch, oprawa sceniczna, wrażenie artystyczne i estetyczne. 

 
NAGRODY: 
 
Każdy uczestnik otrzymuje dyplom pamiątkowy. Laureaci otrzymują nagrody ufundowane 
przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach, Burmistrza Miasta i Gminy 
Szamotuły oraz Starostę Powiatu Szamotulskiego. 
 
UWAGI DODATKOWE:   

1. Organizatorzy nie pokrywają kosztów transportu oraz przejazdu uczestników. 
2. Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą, mikrofony, pianino,  

odtwarzacz CD. 
3. Kolejność występów zostanie ustalona drogą losowania w dniu konkursu po oficjalnym 

otwarciu.  
4. Organizatorzy zapewniają poczęstunek (napoje i drożdżówki). 
5. Będzie możliwość rozśpiewania tuż przed występem.  

 
Kontakt: 
Maria Tomkowiak – tel. 69 33 53 616 
e-mail: majka_tomkowiak@o2.pl 
 

 


