
REGULAMIN IV KONKURSU PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej Oddział w Jaworznie,

 „eM Band” Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna

I. CELE:

1. Popularyzacja wśród społeczeństwa twórczości muzyczno-literackiej o tematyce 

patriotycznej.

2. Uaktywnienie szkół w kształtowaniu postaw patriotyczno-obywatelskich wśród 

młodzieży przez uczestnictwo w konkursie.

3. Integracja różnych środowisk, różnych pokoleń i wyznań wokół tematu Ojczyzna.

4. Poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego, estetycznego i form 

wykonawczych pieśni narodowych i patriotycznych.

5. Kształtowanie właściwych postaw przy prezentacji i odbiorze pieśni patriotycznych.

6. Edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie 

najczęściej wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej.

II. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

1. KONKURS – 10 maja 2019 r. godz. 9.00

2. KONCERT FINAŁOWY - 17 maja 2019 r., godz. 17:00

3. Miejsce – Klub „Relax”, ul. Szczakowska 35B, 43 – 600 Jaworzno

III. ZASADY UCZESTNICTWA:

1. W konkursie mogą wziąć udział soliści, zespoły, chóry z Jaworzna

2. Uczestnicy konkursu wystąpią z podziałem na następujące kategorie wiekowe:

 I -  7 – 11 lat               II – 12 – 16 lat          III – pow. 16 lat

W przypadku zespołów i chórów o przydziale do odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje

wiek najstarszego uczestnika (dotyczy osób śpiewających).

3. Każdy z wykonawców przygotowuje dwa utwory w języku polskim o treści patriotycznej. 

W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator może zadecydować o wykonaniu tylko 1 

utworu.

4. Wykonawca może śpiewać a cappella, przy akompaniamencie własnym lub 

towarzyszącym (jeden instrument, np. gitara lub pianino), może też korzystać z podkładów

muzycznych (pół playback) zapisanych na płycie audio CD.

5. Kolejność prezentacji zakwalifikowanych na podstawie kart zgłoszenia uczestników oraz

ostateczny podział na kategorie ustali organizator.



IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć osobiście na adres 

organizatora (Klub Relax, ul. Szczakowska 35B) lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres emband.relax@wp.pl do 03.05.2019 r.

2. Każdy w wykonawców musi dostarczyć podkład muzyczny wraz kartą zgłoszeń 

osobiście lub za za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres emband.relax@wp.pl

V. KRYTERIA OCENY:

1. Walory głosowe.

2. Dobór repertuaru.

3. Interpretacja piosenki i dykcja.

4. Poziom trudności wykonywanego utworu.

5. Ogólny wyraz artystyczny.

VI. JURY:

1. W skład Jury wchodzą co najmniej trzy osoby powołane przez organizatora.

2. Decyzje Jury są ostateczne.

VII. NAGRODY:

1.  I, II, III miejsce - nagrody.

2. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni wykonawcy oraz osoby przygotowujące otrzymają 

dyplomy.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE:

1. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty 

podróży oraz koszty ubezpieczenia.

2. Organizator może udostępnić elektroniczne pianino, zapewni nagłośnienie, odtwarzacze

audio CD, MP3.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań konkursowych, wizerunku 

wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, Internecie i prasie.

4. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu.

5. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

7. Regulamin, karta zgłoszeniowa znajdują się na stronach:

klubrelax.jaworzno.pl/regulaminy oraz www.spak.jaworzno.pl

http://klubrelax.jaworzno.pl/regulaminy/
http://www.spak.jaworzno.pl/


 8. Uczestnicy, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich prawni opiekunowie, przez fakt 

zgłoszenia się do konkursu akceptują, iż:

a) administratorem ich danych osobowych jest „eM Band” Orkiestra Rozrywkowa Mia-

sta Jaworzna.

b) ich dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do celów organizacji i przeprowa-

dzenia konkursu,

c) dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w czasie trwania konkur-

su,

d) uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich zmiany lub poprawienia, a także 

żądania ich zapomnienia o ile nie będzie to sprzeczne z prawem,

e) kontakt z administratorem danych osobowych w sprawach z danymi związanych 

nastąpić może za pośrednictwem adresu mailowego: iodo.emband@wp.pl ,

f) w sprawach związanych z danymi osobowymi przysługuje mu skarga do Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.

mailto:iodo.emband@wp.pl

