
Regulamin Szkolnego Konkursu 

 Pieśni i Piosenki Patriotycznej 

 

1. Organizatorzy konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Świętej Katarzynie.  

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przebieg konkursu są nauczyciele: pani 

Izabela Szmidt oraz pani Alicja Dubaj. 

2. Cele konkursu 

Celem konkursu jest: 

• propagowanie  wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych poprzez zapoznanie  

i wykonanie przez nich utworów patriotycznych mających na celu wspólne świętowanie 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 

• wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej poprzez 

umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych lub/i instrumentalnych, 

• wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej, 

• popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej, 

• pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego, 

• umacnianie świadomości narodowej, 

• kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, 

którzy walczyli o Jej suwerenność, 

• rozwijanie pasji i talentów dzieci i młodzieży. 

 

3. Uczestnicy konkursu 

W konkursie mogą uczestniczyć soliści w trzech kategoriach wiekowych: 

- uczniowie klas I – III, 

- uczniowie klas IV – VI, 



- uczniowie klas VII – VIII. 

Uczestnicy konkursu mogą śpiewać a cappella, z akompaniamentem instrumentalnym 

dowolnej osoby lub z podkładem muzycznym przygotowanym przez uczestnika na CD lub 

USB, który należy dostarczyć najpóźniej do dnia 5 listopada 2021 roku do organizatorów 

konkursu. 

W konkursie będą brały osoby, które zgłoszą chęć wzięcia udziału w konkursie  

do organizatorów do 30.10.2021 r.  (osobiście lub przez dziennik librus) oraz dostarczą zgody 

na udział w konkursie najpóźniej do 5 listopada 2021 r. Zgłoszenie do konkursu  

jest równoznaczne  z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizatorzy mają prawo   

do wykluczenia  z udziału uczestników łamiących regulamin 

Organizator  zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofon oraz urządzenie odtwarzające dźwięk. 

Istnieje możliwość udostępnienie instrumentu klawiszowego na czas konkursu  

po uprzednim zaznaczeniu takiej potrzeby w karcie zgłoszenia. 

 

4. Utwór muzyczny 

Uczestnik konkursu prezentuje z pamięci jeden z utworów podanych w załączniku nr 1. 

Za podkład muzyczny może służyć instrument lub przygotowany i nagrany na pamięć USB 

podkład muzyczny (który należy dostarczyć najpóźniej do dnia 5 listopada 2021 r. do 

organizatorów konkursu). Nie ma możliwości odtworzenia podczas konkursu podkładu z 

Internetu. 

Niedopuszczalne są podkłady z linią melodyczną, drugim głosem oraz playback, a także 

podkłady z nagranymi chórkami stanowiącymi więcej niż 10 % czasu trwania utworu.  

Maksymalny czas trwania utworu muzycznego: 6 minut. 

Korzystanie z nut na scenie jest dopuszczone jedynie dla akompaniatora lub 

instrumentalistów. 

  

5. Kryteria oceniania 

Kryteria oceny wykonywanych utworów: 

• umiejętności wokalne i/lub umiejętność gry na instrumencie, 

• dykcja, 

• muzykalność, 



• oryginalność interpretacji, 

• aranżacja, 

• staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa), 

• ogólna prezentacja wykonawcy. 

 

6. Nagrody 

Laureatów konkursu wyłoni Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora  

Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie. 

Każdy wykonawca otrzyma pamiątkowy dyplom. Zwycięzcom trzech pierwszych miejsc  

przyznane zostaną nagrody rzeczowe. 

Sponsorem nagród  jest Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej  im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Świętej Katarzynie. 

Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

7. Harmonogram 

Zgłoszenia do konkursu dokonuje uczestnik do dnia 30 października 2021 roku, przekazując 

informację pani Izabeli Szmidt lub pani Alicji Dubaj osobiście lub poprzez dziennik librus. 

Podkład muzyczny należy dostarczyć najpóźniej do dnia 5 listopada 2021r. do organizatorów 

konkursu. 

Konkurs odbędzie się 9 listopada 2021 roku o godzinie 8.00 w  sali nr 205                         w 

Publicznej Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie. 

 

8. Postanowienia końcowe 

Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:  

a) przetwarzanie przez Organizatorów jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia 

Konkursu oraz realizacji jego celów, na warunkach określonych  

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 

Urz. UE L 119), zwanego dalej RODO;  



b) rozpowszechnianie jej wizerunku oraz udziela nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie  

i co do terytorium, niewyłącznej licencji na publikację (prezentowanie publicznie  

w dowolny sposób w tym m.in. w Internecie) wykonanego przez uczestnika utworu 

muzycznego oraz jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której 

mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza uczestnik, w ramach promocji Konkursu oraz 

działalności Organizatorów.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Repertuar 

1. „Warszawianka 1831 r.” 

2. „Rota”. 

3. „My Pierwsza Brygada”. 

4. „O mój rozmarynie”. 

5. „Piechota”. 

6. „Wojenko, wojenko cóżeś ty za pani”. 

7. „Przybyli ułani pod okienko”. 

8. „Rozkwitają pąki białych róż”. 

9. „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”. 

10.  „Rozszumiały się wierzby płaczące”. 

11.  „Czerwone maki na Monte Cassino”. 

12.  „Hej chłopcy, bagnet na broń”. 

13.  „Pałacyk Michla”. 

14.  „Hymn Sybiraków”. 

15.  „Modlitwa obozowa”. 

16.  „Warszawskie dzieci”. 

17.  „Biały krzyż”. 

18.  „Historia Roja”. 

19. „Ostatni list” 

20. „Honor i gniew” 

21. „Mury” 

22. „Ballada o Janku Wiśniewskim” 

23. „Piosenka dla córki” 

24. „Żeby Polska była Polską” 

25. „Taki kraj” 

26. „ Nie gniewaj się na mnie Polsko”. 

27. „Co to jest niepodległość?” 



28. „ Flaga”. 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  

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

Imię i nazwisko ucznia                                                                     miejscowość, data 

ZGODA NA UCZESTNICZENIE DZIECKA W KONKURSIE NA WARUNKACH 

OKREŚLONYCH W REGULAMINIE ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I 

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

1. W związku z planowanym Konkursem Pieśni i Piosenki Patriotycznej organizowanym przez 

Publiczną Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia  

w Świętej Katarzynie wyrażam zgodę na uczestniczenie w nim mojego dziecka na warunkach 

określonych w regulaminie konkursu. 

 2. W związku z jego uczestnictwem w konkursie wyrażam zgodę na: utrwalanie wizerunku, głosu, 

treści wypowiedzi moich oraz mojego dziecka (moich dzieci*) , a także: - imienia 

i nazwiska……………………..…………………………………………….... - wieku 

dziecka…………...…………….klasy….……………………………………….. - szkoły/ 

podmiotu zgłaszającego……………………………………………………….... dowolną techniką 

oraz wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy zawierających utrwalony 

wizerunek, głos, treści wypowiedzi, wyżej wymienionych osób, w tym w szczególności techniką 

zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, komputerową lub inną, rozpowszechnianie, 

przechowywanie, adaptowanie, przeglądanie, usuwanie utrwalonego wizerunku, głosu, treści 

wypowiedzi moich oraz mojego dziecka (moich dzieci*) - dowolnymi technikami, 

w szczególności przez wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie przy pomocy sieci 

multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, wprowadzanie do obrotu, publiczne 

nadawanie, re emitowanie oraz odtwarzanie, umieszczanie w sieci Internet, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, 

w prezentacjach publicznych i pokazach, w nagraniach audio i video, w prasie, w telewizji, 

w broszurach, ulotkach, gazetkach oraz innych materiałach.  

3. Oświadczam, że wykorzystanie wyżej wymienionych danych umieszczonych w niniejszej 

zgodzie nie narusza dóbr osobistych ani praw innych osób i podmiotów, a niniejszą zgodę udzielam 

nieodpłatnie na czas nieokreślony.  

4. Zostałam (em) poinformowana (y), o tym, że zgodnie z udzieloną zgodą moje dane będą 

przechowywane przez czas nieokreślony; w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie tych danych mam prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz 

niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie, decyzje, co do określonego korzystania z danych nie 

będą oparte na ich zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

 

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

                                                                               data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


