
Regulamin Konkursu Pieśni Patriotycznej 
 
I. Organizatorzy konkursu: 
Gmina Łuków  
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków  
 
 
II. Patronat Honorowy: 
Pan Stanisław Osypiński - Prezes Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków 
Pan Mariusz Osiak - Wójt Gminy Łuków 
 
III. Cele konkursu: 

 popularyzacja pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży  
 wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej, 
 przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni 

patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju, 
 pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny, 
 prezentacja talentów muzycznych,  
 budowanie wizerunku młodego patrioty.  

 
IV. Uczestnicy: 

 konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i I – III gimnazjów z terenu 
Gminy Łuków,  

 w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie soliści.  
 
V. Czas i miejsce konkursu 

 Konkurs odbędzie się 30 kwietnia 2014 r.                                                                                                          
w Zespole Szkół w Gołąbkach, początek godzina 10.00. 

 zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na kartach zgłoszeń wraz z pisemną zgodą rodziców lub 
opiekunów na udział dziecka w Konkursie oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka,  

 karty zgłoszeń należy dostarczyć w terminie do 18 kwietnia br., godz. 12.00 do Urzędu Gminy 
Łuków (promocja Gminy – p. 39 lub sekretariat Urzędu) 
 

VI. Zasady uczestnictwa w konkursie 
 Uczestnicy konkursu przygotują jedną piosenkę patriotyczną lub żołnierską w języku polskim, 
 każdy Uczestnik zapewnia sobie podkład muzyczny na płycie CD lub akompaniament akustyczny, 
 niedopuszczalne jest nagranie z wykorzystaniem chórów lub drugiego głosu,  
 czas występu nie może przekroczyć 5 min, 
 Organizatorzy zapewniają aparaturę odtwarzającą i nagłośnienie, 

 
VII. Jury 
Oceny Uczestników dokona Jury w składzie: 

 Przewodniczący - delegowany przedstawiciel ŚZŻAK Łuków, 
  Członkowie – obecni na konkursie nauczyciele/opiekunowie zgłoszonych uczniów. Członek jury 

jest wyłączony z głosowania w przypadku występu ucznia, którego przygotowywał do Konkursu, 
 członkowie komisji konkursowej mogą przyznać od 0-10 punktów za każdy występ. Suma 

punktów przyznana przez każdego członka jury wyłoni 5 laureatów  
 w przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego.  

 
VIII. Nagrody 

 Nagrodami w konkursie jest udział Laureatów w Koncercie Laureatów, zorganizowanym w dniu  
22 czerwca br. w Żdżarach, podczas uroczystości historycznej  

 Laureat Konkursu, który otrzyma największą liczbę punktów, wykona z zespołem De Press jeden z 
utworów Zespołu z płyty „Myśmy rebelianci”,  

 wszyscy Laureaci podczas Koncertu Laureatów otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, 



 nieobecność podczas Koncertu Laureatów jest jednoznaczna z nieotrzymaniem nagrody rzeczowej.  
 
 
IX. Uwagi końcowe 

 zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu, 

 Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży na 
miejsce konkursu oraz na miejsce uroczystości w Żdżarach – w przypadku Laureatów, a także 
koszty ubezpieczenia, 

 opiekę nad Laureatami Konkursu występującymi w dniu 22 czerwca 2014 r. sprawują ich 
opiekunowie szkolni lub opiekunowie prawni, 

 sprawy nie ujęte w regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzygają ostatecznie Organizatorzy. Ich 
decyzje są nieodwołalne i niezaskarżalne. 

 
 

 
 
 

Karta zgłoszenia do Konkursu Pieśni Patriotycznej 
 
1. Szkoła (pełna nazwa, adres, telefon)  
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
3. Imię i nazwisko solisty: 
 
................................................................................................................................................ 
 
4. Tytuł pieśni wykonywanej przez solistę  
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................  
 
5. Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego  (obowiązkowo telefon, e-mail): 
 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
 
6. Forma podkładu muzycznego: (właściwe podkreślić) 
  
Płyta CD          MP-3          Inne ......................................................................................... 
 
Instrumenty muzyczne……………………………………………………………………………  
 
 
 
 
 



7. Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej. 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka: 
 
imię nazwisko dziecka......................................................................................................... 
 
adres................................................................................................................................. 
w Konkursie Pieśni Patriotycznych oraz udzielam Organizatorom Konkursu Pieśni Patriotycznych 
nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego 
dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2006 
r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć na stronach internetowych portali 
oraz publikację w gazetach, czasopismach, folderach promujących oraz informujących o Konkursie Pieśni 
Patriotycznych i Koncercie Laureatów. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu. 
 
                                                                                                                      Data i czytelny podpis rodzica: 

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

 
 
 

 
....................................................                                                    ...................................................  
       Pieczątka szkoły                                                                                                               Podpis osoby upoważnionej z ramienia szkoły 

  
 

 
 
Uwaga!!! Zgłoszenie prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.  
 
 
 


