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Szanowni Państwo,  

 

Pieśni patriotyczne o charakterze narodowym powstawały przez wieki, od czasów 

średniowiecza, po współczesność. Kształtowały one patriotyzm, szacunek wobec ojczyzny 

 i jej umiłowanie. Pielęgnowały tradycję i polską kulturę narodową. Dzisiaj przynoszą nam 

radość i są powodem do dumy z pięknej przeszłości naszego kraju i jej mieszkańców. 

Zapraszamy uczniów przedszkoli i szkół Miasta/Gminy Włocławek do udziału  

w Konkursie Pieśni Patriotycznej organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Konkurs adresowany 

jest do uczniów przedszkoli i klas I-VIII szkoły podstawowej. Celem konkursu jest 

kształtowanie postawy szacunku i miłości do ojczystego kraju i poczucia dumy z jego 

osiągnięć. 

 

Regulamin Konkursu Pieśni Patriotycznej dla uczniów przedszkoli i klas I – VIII szkoły 

podstawowej w roku szkolnym 2019/2020. 

 

1. Organizatorami Konkursu jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

we Włocławku.  

2. Cele konkursu:  

 wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności 

artystycznej, 

 popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej, 

 doskonalenie warsztatu artystycznego młodzieży, 

 pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego, 

 promocja młodych talentów. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych. 

4. Uczestnikami Konkursu mogą być soliści, duet lub zespół reprezentujących przedszkole 

 lub szkołę podstawową z terenu Gminy/Miasta Włocławek. 

5. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach: 

     Kategoria I – uczniowie przedszkoli, 

     Kategoria II – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, 

     Kategoria III – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, 

     Kategoria IV- uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej. 
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6. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być: akompaniament  

 własny, akompaniament w wykonaniu towarzyszącego wykonawcy muzyka bądź nagranie 

 instrumentalne na nośniku elektronicznym audiofonicznym (pendrive, CD,mp3).  

 Na dostarczonym nośniku powinny znajdować się wyłącznie pliki zawierające 

 akompaniament do zgłoszonych utworów.  

7. Zgłoszenia według  załączonego wzoru ( załącznik nr 1 i nr 2) należy dostarczyć 

w terminie do 29 listopada 2019 r.  Przeprowadzenie konkursu i ogłoszenie wyników 

oraz rozdanie nagród nastąpi  11 grudnia 2019 r. w  siedzibie Ośrodka  Doskonalenia 

Nauczycieli w Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, 

ul Nowomiejska 25,  87-800 – Włocławek. Konkurs rozpocznie się od godziny 8:30.  

Szczegółowe  informacje zostaną przekazane drogą mailową oraz będą dostępne  na stronie 

internetowej  www.odn.ckziu.wloclawek.pl 

8. Za utwór patriotyczny uznaje się : 

    pieśń lub piosenkę, z której tekstu emanuje umiłowanie ojczyzny, 

    piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej  

    piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną, 

    piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną.  

9. Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji dwa utwory. Jednak w przypadku dużej 

 ilości zgłoszonych uczestników, Jury ma prawo ograniczyć prezentację do jednego utworu. 

10. Eliminacje konkursowe odbędą się w środę,  11 grudnia 2019 r. od godz. 8.30 w siedzibie 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

we Włocławku, ul Nowomiejska 25, 87-800 – Włocławek. 

11. Kryteria oceny wykonywanych utworów: 

     dobór repertuaru, zgodność tematyki z charakterem konkursu,  

     muzykalność i warunki głosowe wykonawców,  

     ogólny wyraz artystyczny, 

     staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii), 

     oryginalność interpretacji. 

12. Jury wyłoni najlepszych wykonawców, przyznając im nagrody.  

13. Nadesłanie przez wykonawcę zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem 

 przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, 

wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych, rejestrację występu i wykorzystywanie 
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nagrań tego występu w różnych formach przez Organizatorów i przez instytucje upoważnione 

do tego przez Organizatorów. 

14. Wykonawcy 

 Uczestnicy przesłuchań konkursowych nadsyłając swoje zgłoszenie, rezygnują tym samym 

z roszczeń finansowych, wynikających z praw wykonawczych i pokrewnych.  

 Powyższa rezygnacja dotyczy zarówno samego występu, jak  i wszelkich jego rejestracji  

 (audycje radiowe, telewizyjne, wydania płytowe). 
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Załącznik nr 1 do regulaminu 
 
 
                                                            Oświadczenie 
 
 
rodziców lub opiekunów prawnych w związku z udziałem dziecka w Konkursie Pieśni 
Patriotycznej  dla  uczniów przedszkoli i klas I-VIII szkoły  podstawowej. 
 
 
 
Ja  niżej podpisany/a……………………………………………………………………………. 
 
wyrażam zgodę na udział dziecka ……………………………………………………………. 
 
w Konkursie Pieśni Patriotycznej na zasadach określonych w Regulaminie.  
Ponadto w imieniu dziecka: 
 

1. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie licencji wyłącznej  
      na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 
     

a. upublicznienie lub używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń 
nadających się do rozpowszechniania ( np. nośniki magnetyczne, 
elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie 
do pamięci komputera) 

b. prezentowanie pracy na wydarzeniach pozostających w związku z celami 
konkursu.  

 
2. Nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo własności wykonanej pieśni 

patriotycznej 
 
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych dziecka 
    w celach wynikających z organizacji konkursu, na zasadach określonych  
    w Regulaminie oraz na publikacje imienia i nazwiska dziecka oraz wizerunku dziecka 
    na zdjęciach z rozdania nagród i na stronie internetowej Organizatora  
     www.odn.ckziu.wloclawek.pl 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………..  
               
       ( data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu)  
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Załącznik nr 2 do regulaminu 
 
 
                                                     METRYKA    PIEŚNI 
 
 
 
Tytuł:   
 
 
 
Wykonawca: Nazwisko i imię 
 
                     Klasa 
 
                     Adres szkoły 
 
 
 
Adres do korespondencji: 
 
Telefon:   
                                       
e-mail 
                     
 
Imię i nazwisko opiekuna wykonawcy: 
 
tel.  
 
 
e-mail:  
                                                                                               
 
Opis pieśni:  
 
 
 
Prezentacja wykonawcy:  
 
                                      
 
Pieczątka szkoły                                                         Pieczątka i podpis dyrektora szkoły 
 
 
 
 
 
 
 


