
REGULAMIN 

MIĘDZYSZKOLNEGO  FESTIWALU  
 "PIOSENKI  ŻOŁNIERSKIEJ  I  PATRIOTYCZNEJ" 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

Organizator: 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych 
Szewce Nadolne 14 99-311 Bedlno woj. łódzkie 
 

Cele Festiwalu: 

1. Ochrona i kultywowanie tradycji żołnierskich i patriotycznych przez młodsze pokolenie. 

2. Propagowanie postaw opartych na świadomości własnej tożsamości . 

3. Ochrona i popularyzacja najstarszych i najbardziej znanych utworów.  

4. Kultywowanie zanikającej muzyki. 

5. Aktywizowanie i pobudzanie na piękno muzyki i pieśni we współczesnej interpretacji przez 
uczniów. 

6. Upowszechnianie tożsamości patriotycznej. 

7. Rozwijanie i umacnianie więzi narodowej. 

8. Rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów poprzez bezpośredni kontakt z muzyką. 

 
 
Czas i miejsce: 

Festiwal odbędzie się 5 listopada 2020r. o godzinie 9:15 w Szkole Podstawowej 
im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych 

1. Odtworzenie nagrań zgłoszonych uczestników - 5 listopada 2020r. 

2. Wyłonienie laureatów i przyznanie nagród - 5 listopada 2020r.  

Warunki uczestnictwa  

1.  Uczestnikami Festiwalu mogą być soliści ze szkół podstawowych. 

2. Szkoła delegująca solistę/solistów odsyła karty zgłoszenia drogą elektroniczną na adres 
organizatora spszewcenad@op.pl do dnia 4 listopada 2020r. wraz z załączonym zapisem  
elektronicznym wykonanego utworu. 

3. Uczestnicy konkursu dostarczają jedynie zapis nagrania swojego wykonania w formie 
filmiku  - nie stawiają się osobiście. 



 
Zasady festiwalu  

1. Jury powołane przez Organizatora przyzna w trzech kategoriach trzy miejsca oraz 
wyróżnienia dla danej kategorii: 
 - kategoria I (klasy I-III) 
 - kategoria II (klasy IV-VI) 
 -kategoria III (klasy VII-VIII). 
Dopuszcza się przyznanie nagród ex aequo. 

2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jeden utwór o charakterze patriotycznym lub 
żołnierskim.  

3. Czas trwania utworu nie powinien przekroczyć 10 min.  

4. Za zdobyte miejsca i wyróżnienia zostaną przyznane nagrody, każdy uczestnik otrzyma 
dyplom za udział w konkursie.  

 

 
 Kryteria oceny  

- dobór repertuaru,  

- emisja głosu, 

- walory brzmieniowe, 

- technika wykonania, 

- interpretacja, stylowość wykonania, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

 

 
Uwagi końcowe  

1. Każdy uczestnik zapewnia sobie swój podkład muzyczny. 

2. Decyzje Jury są ostateczne. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania archiwizacji zarejestrowanego filmu oraz 
dźwięku. 

4. Udział w Festiwalu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczenie na stronie 
internetowej informacji o laureatach (imię i nazwisko uczestnika, pełna nazwa i adres 
szkoły). 

5. Wyrażam zgodę na publikację swojego wizerunku na stronach www. 

 



KARTA ZGŁOSZENIA  

MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL "PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ"  
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

Nazwa Szkoły , adres , telefon , e-mail 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

 

Po zapoznaniu się z REGULAMINEM MIĘDZYSZKOLNEGO FESTIWALU PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ 
I PATRIOTYCZNEJ dla uczniów zgłaszam udział  solisty: 

 Imię i nazwisko: 

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

 Kategoria: 

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

 Rodzaj akompaniamentu: 

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

 Tytuł utworu: 

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

 Czas trwania utworu: 

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

 

- Oświadczam, że dopełniłam(łem) formalności związanych z wymogami prawa 
autorskiego.  

-   Akceptuję postanowienia regulaminu. 

- Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zarejestrowania 
materiału oraz zdjęć z festiwalu. 

 

Imię i nazwisko, nr telefonu opiekuna/nauczyciela  

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


