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VI GMINNY KONKURS 

PIOSENKI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ 

 

 Organizatorzy: - Wójt Gminy Janów Podlaski. 
                                 - Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim. 

                                 - Gminna  Biblioteka Publiczna w Janowie Podlaskim. 

 

VI Gminny Konkurs Piosenki i Poezji Patriotycznej odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 r. 

(wtorek) w sali kina Gminnego Ośrodka Kultury o godzinie 9:00.  

Karty zgłoszenia należy kierować na adres: 

- Gminny Ośrodek Kultury ul. 1 Maja 13, 21-505 Janów Podlaski.                     

Termin zgłoszenia upływa z dniem 29 października 2019 roku, 

 informacja pod nr tel. ( 83) 34 13 089  w godzinach  8
00

- 16
00

 
 

Cele konkursu: 

1) pobudzenie szkolnych i amatorskich zespołów muzycznych oraz teatralnych do wykonywania 

polskiego repertuaru patriotycznego, 

2) popularyzacja najbardziej wartościowych treści muzycznych i literackich  w pieśniach i w poezji, 

3) stworzenie stałego forum wymiany doświadczeń i współpracy między artystami, 

upowszechniającymi polską poezję patriotyczną oraz polskie pieśni patriotyczne. 

REGULAMIN  KONKURSU 

1. Konkurs adresowany jest do placówek oświatowych oraz mieszkańców z terenu gminy 

Janów Podlaski.  

Pieśń patriotyczna 

Soliści i duety 

I kategoria –  (kl. IV - VI),  

II kategoria – (kl. VII – VIII ), 

III kategoria – (szkoły średnie i dorośli). 

Zespoły wokalne  

I kategoria –  (kl. IV - VI),  

II kategoria – (kl. VII – VIII ), 

III kategoria – (szkoły średnie i dorośli). 

Poezja patriotyczna 

I kategoria  (kl. IV -VI),  

II kategoria  (kl. VII – VIII ), 

III kategoria (szkoły średnie i dorośli). 

2. Wykonawcy prezentują jeden utwór -  pieśń patriotyczną lub jeden wiersz patriotyczny. 
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3. Komisja oceniająca powołana będzie przez organizatora. Decyzje komisji są niepodważalne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

a) Zadaniem Komisji oceniającej jest: 
- ocena i ustalenie wyników konkursu, 

- sporządzenie protokołu zawierającego wyniki konkursu. 

b) Kryteria oceny wykonania utworu muzycznego i utworu literackiego 

- intonacja 

- dobór repertuaru 

- technika wykonania 

- dykcja 

- ogólny wyraz artystyczny 

5. Organizator przewiduje nagrody za zajęcie  I, II, III miejsca oraz nagrody pocieszenia 

6. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa, a ich opiekunowie podziękowania. 

7. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający.  

 UWAGA !!! Podkłady piosenek powinny być nagrane w formacie mp3 na pendrive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


