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I GMINNY KONKURS  

PIOSENKI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ

 Organizatorzy: - Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim. 
 

I Gminny Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej odbędzie się w dniu 23 września 2014 (wtorek) 

w sali kina Gminnego Ośrodka Kultury o godzinie 17.00.  

Laureaci konkursu wezmą udział w obchodach „70 Rocznicy Utworzenia Polskiego Państwa 

Podziemnego” w dniu 27.09.2014r. 

Karty zgłoszenia należy kierować na adres: 

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

Termin zgłoszenia upływa z dniem 19 września 2014 roku, 

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

- 19
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.Festiwal adresowany jest do solistów, duetów,  zespołów wokalnych, osób recytującym poezję, 

działających w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób dorosłych . 

Uczestnicy festiwalu oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych: 

I kategoria – uczniowie szkół podstawowych (kl. IV -VI) 

II kategoria – uczniowie szkół gimnazjalnych 

III kategoria – szkoły ponadgimnazjalne i dorośli 

2. Wykonawcy prezentują jedną lub dwie polskie pieśni patriotyczne lub jeden wiersz patriotyczny. 

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 festiwalu. 
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b) Kryteria oceny 
- dobór repertuaru 

- technika wykonania 

- emisja głosu 

- dykcja 

- ogólny wyraz artystyczny 

5.Organizator określa zasady nagradzania zespołów, np. nagrody I, II, III stopnia i wyróżnienia. 

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

7. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, odtwarzacz CD.  

     UWAGA !!! Podkłady piosenek powinny być nagrane w formacie audio na płycie CD.  

8.Ubezpieczenie nie leży w gestii organizatora. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

 
NA I GMINNY FESTIWAL PIOSENKI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ 

 

 
1. Nazwa zespołu ................................................................................................................................... 

 

2. Imiona i nazwiska członków zespołu (ilość osób)  

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

 

kategoria wiekowa  (zaznacz X)  

I.  
Soliści i duety, zespoły wokalne   

uczniowie szkół podstawowych 

(kl. IV -VI). 

II.  
Soliści i duety, zespoły wokalne 
uczniowie  gimnazjum. 

III. 
 Soliści i duety, zespoły wokalne 
szkoły ponadgimnazjalne  

i dorośli. 
   

 

3. Nazwai adres placówki...................................................................................................................... 

 

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

 

4.Klasa.........................................................................................................…....................................... 

 

5.Opiekun...............................................................................................................................................  

 

6. Telefon kontaktowy.......................................................................................................…................. 

7. UWAGA !!! Podkłady piosenek powinny być nagrane w formacie audio na płycie CD. 

8.Repertuar:  

Tytuł utworu:                                                 autor tekstu,  muzyki, wiersza: 

1) .....................................................           …………………………………….     

2)......................................................           ……………………………………. 

Informacja o soliście, zespole…........................................................................................................... 

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

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

     pieczęć i podpis instytucji delegującej 

                                                                                                                 ………………………………………… 


