
REGULAMIN 

Powiatowego Konkursu Piosenki Patriotycznej  

„Śpiewajmy dla Niepodległej” 
 

§1 

ORGANIZATOR 

1. Powiatowy Konkursu Piosenki Patriotycznej „Śpiewajmy dla Niepodległej” zwany 

dalej Konkursem, organizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie 

Trybunalskim przy współudziale Gminy Łęki Szlacheckie oraz Szkoły Podstawowej 

im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich. 

2. Konkurs odbędzie się 20 listopada 2022r. (niedziela) o godz. 11.00 w sali 

gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich. 

3. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Wydział Aktywizacji Społecznej 

Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 

Piotrków Trybunalski, tel. 44 732 88 44 lub 44 732 88 18. 

 

§2 

CELE KONKURSU 

Celem Konkursu jest: 

a) wspieranie osób uzdolnionych wokalnie, 

b) propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,  

c) twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży,  

d) promocja twórczości dziecięcej i młodzieżowej, 

e) promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie, 

f) wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do pracy twórczej 

w zakresie muzyki, 

g) rozwijanie talentów estradowych,  

h) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.  

 

§3 

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być artyści amatorzy w wieku szkolnym - uczniowie 

szkół podstawowych z terenu Powiatu Piotrkowskiego. 

2. W Konkursie biorą udział tylko i wyłącznie soliści i solistki. Konkurs nie dotyczy 

występów zespołów wokalnych i muzycznych.  

3. Konkurs przeprowadzony zostanie wg. następujących kategorii wiekowych: 

a) I kat. wiekowa -  3-6 lat;  

b) II kat. wiekowa - 7-9 lat,  

c) III kat. wiekowa - 10-12 lat;  

d) IV kat. wiekowa – 13-14 lat 

 

§4 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Przedmiotem Konkursu jest prezentacja wokalna utworu muzycznego acapella lub 

z akompaniamentem (półplayback – wyłącznie na CD lub akompaniator).  

1. Do udziału w konkursie uczestników zgłasza Urząd Gminy lub Gminna Instytucja 

Kultury (Dom Kultury /Biblioteka/Szkoła). 

2. Szkoła Podstawowa w Łękach Szlacheckim im. M. Konopnickiej jako 

współorganizator ma prawo zgłosić do udziału w konkursie po jednym uczestniku w 

każdej kategorii wiekowej. 

3. Z każdej gminy można dokonać zgłoszenia po jednej osobie w każdej z kategorii 

wiekowej.  



4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego, 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 2 oraz podkładu muzycznego na adres Starostwa Powiatowego 

w Piotrkowie Trybunalski ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski lub 

na adres e-mail r.budzisz@powiat-piotrkowski.pl do 10 listopada br. 

5. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 musi zostać podpisane przez rodzica lub 

opiekuna prawnego uczestnika. 

6. Płyta CD lub nośnik USB z podkładem muzycznym musi zostać dostarczony 

do organizatora wraz z formularzem zgłoszeniowym. Nośnik powinien zawierać 

następujące dane: imię i nazwisko wykonawcy, nr podkładu na płycie, tytuł utworu. 

7. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w Wydziale Aktywizacji Społecznej Powiatu 

Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 

Piotrków Trybunalski. 

 

§5 

ZASADY KONKURSU, OCENA PREZENTACJI WOKALNYCH 

1. Prezentacje uczestników konkursu odbywać się będą z podziałem na poszczególne 

kategorie wiekowe. Porządek występów w danej kategorii odbywać się będzie 

w kolejności alfabetycznej nazwisk uczestników. 

2. Uczestnik konkursu prezentuje jeden, dowolnie wybrany utwór muzyczny acapella lub 

z akompaniamentem (półplayback – wyłącznie na CD lub akompaniator). Prezentacja 

nie powinna być dłuższa niż 5 minut.  

3. Organizator nie odpowiada za jakość dostarczonego podkładu muzycznego. 

4. Jury konkursowe, w skład którego wejdą przedstawiciele środowiska muzycznego 

wyłoni laureatów Konkursu - po trzy miejsca w każdej kategorii.   

5. Jury konkursowe oceniać będzie: 

a) dobór odpowiedniego repertuaru – dobór do możliwości wykonawczych uczestnika, 

b) umiejętności wokalne, intonację, dykcję i emisję głosu, 

c) estetykę i dostosowanie ubioru do prezentowanego utworu, 

d) poziom interpretacji tekstu piosenki, 

e) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki.  

6. Z obrad jury sporządzony zostanie stosowny protokół. 

7. Werdykt jurorów jest ostateczny. Decyzja co do podziału i formy nagród będzie 

nieodwołalna i nie podlega weryfikacji lub zaskarżeniu. 

 

§6 

NAGRODY 

Organizator przewiduje następujące nagrody: 

a) MIEJSCE I-III – nagroda rzeczowa i dyplom (w każdej kategorii). 

b) MIEJSCE IV i dalsze – dyplomy. 

§7 

INFORMACJE POZOSTAŁE 

1. Organizator zapewnia: sprzęt nagłaśniający, mikrofony, możliwość odtworzenia płyt 

CD, oświetlenie oraz poczęstunek dla uczestników. 

2. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu i ubezpieczenia. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu. Wszelkie 

zmiany oraz informacje dot. Konkursu publikowane będą na stronie internetowej 

Organizatora, tj. www.powiat-piotrkowski.pl  

4. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji 

rozstrzyga organizator.    
 

 

mailto:r.budzisz@powiat-piotrkowski.pl
http://www.powiat-piotrkowski.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

Gmina Łęki Szlacheckie 

 

 

 

 
 

 

 

Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej  

„Śpiewajmy dla Niepodległej” 

Karta zgłoszenia  

Imię i nazwisko  

uczestnika  

wiek 

 

Tytuł piosenki 
 

Imię i nazwisko 

opiekuna,  

Numer telefonu 

 

Wymagania sprzętowe 

 

 

 

 

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

Pieczątka instytucji zgłaszającej                                                  podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 

 

Gmina Łęki Szlacheckie 

 

    

 

 

 

Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej  

„Śpiewajmy dla Niepodległej 

OŚWIADCZENIE  

 

W związku z udziałem ……………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko uczestnika Konkursu) 

w Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej „Śpiewajmy dla Niepodległej”,  

organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim przy współudziale 

Gminy Łęki Szlacheckie oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łękach 

Szlacheckich potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na:  

 przetwarzanie danych osobowych mojej córki/mojego syna w zakresie dotyczącym 

konkursu, 

 publikację fotografii z konkursu na stronie internetowej, nieodpłatnego prawa do 

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i nagrań audio i video, dokonanych 

wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.  

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych 

materiałów, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z 

prowadzoną przez Organizatorów działalnością w ramach realizacji Powiatowego 

Konkursu Piosenki Patriotycznej „Śpiewajmy dla Niepodległej”. 

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2019r. , poz. 178); 

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2021r. poz. 1062)  

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.   

 

 

 

 

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

miejscowość, data      podpis rodziców/opiekunów prawnych  uczestnika  


