
 

 

II MIĘDZYGMINNY KONKURS PIEŚNI I PIOSENKI 

PATRIOTYCZNEJ   

- REGULAMIN 

 

I. Organizator: 

Organizatorami konkursu są Gminny Ośrodek Kultury (GOK) oraz Gminna 

Biblioteka Publiczna (GBP) w Wysokiem.  

II. Cele konkursu: 

Celem Konkursu jest: 

 wspieranie uzdolnionych wokalnie osób i umożliwienie prezentacji ich umiejętności 

wokalnych. 

 wspieranie wychowania patriotycznego  poprzez formy aktywności artystycznej. 

 konfrontacja umiejętności wokalnych uczestników. 

 kształtowanie wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych  postaw patriotycznych. 

 popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej. 

 

III.  Konkurs skierowany jest do osób zamieszkujących tereny gmin: Wysokiego, 

Żółkiewki, Turobina, Zakrzewa, Bychawy oraz Krzczonowa. 

 

IV. Uczestnicy:  

 Uczestnikami konkursu mogą być soliści indywidualni, duety, tria, itd…, zespoły oraz chóry. 

V. Zasady Konkursu: 

 Konkurs odbędzie się 21 LISTOPADA 2021 roku o godzinie 14.00 w siedzibie GOK                

i GBP w Wysokiem. 

 Uczestnicy  wykonują jeden utwór o charakterze patriotycznym.                                                

 Zgłaszający swoje uczestnictwo w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych, w celu realizacji konkursu oraz po jego zakończeniu w celach promocyjnych. 

 Kolejność prezentacji oraz podział na kategorie po zamknięciu listy zgłoszeń ustala 

Organizator, który jest zobowiązany do powiadomienia opiekunów uczestników o podjętych 

postanowieniach. 

 Uczestnicy mogą zaprezentować utwory a capella, z akompaniamentem własnym lub                       

z podkładem muzycznym nagranym na nośniku pamięci (pendrive lub CD) oraz                               

z wykorzystaniem własnych instrumentów. 

 Organizator konkursu zapewnia nagłośnienie. 

 Czas występu  nie może przekraczać 10 minut. 

 Jury wyłoni laureatów   I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach. 

 Laureaci pierwszych miejsc w poprzedniej edycji  „Międzygminnego Konkursu Pieśni                 

i Piosenki Patriotycznej”  nie mogą wziąć udziału w tegorocznej edycji. 

 

 

 

 

 

 



           VI. Zgłoszenia uczestników: 

 Zgłoszenia solistów, zespołów oraz chórów do konkursu dokonują w przypadku 

uczestników poniżej 18 roku życia opiekunowie, a powyżej indywidualnie do dnia                    

15 listopada 2021 r. do godz.15.00. 

 Zgłoszeń można dokonywać osobiście. 

 

GOK oraz GBP w Wysokiem 

Ul. Rynek Jabłonowskich 3,  

23 – 145 Wysokie 

lub drogą mailową (skan karty zgłoszeniowej) na adres: gokwysokie@ugwysokie.pl 

 Do zgłoszenia należy dołączyć nośnik z podkładem muzycznym. 

 

 

 

VII.  Kryterium oceny stanowić będzie:  

 Dobór repertuaru. 

 Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny. 

 Innowacje artystyczne. 

 Wrażenie artystyczne. 

 Muzykalność i warunki głosowe wykonawców. 

 Jury tworzą 3 lub 4 osoby, które powołuje organizator. 

 Decyzje Jury są ostateczne. 

 

VIII. Organizacja konkursu w czasie epidemii COVID – 19 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu  jeśli zostaną wprowadzone 

w kraju obostrzenia  w związku z COVID - 19 uniemożliwiające przeprowadzenie 

konkursu. 

 

IX. Informacje dodatkowe 

 Osoby do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu:                                                        

GOK -  509-372-284, e-mail: gokwysokie@ugwysokie.pl, 

 Biblioteka – (84) 680 62 77 

 Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na filmowanie                              

i fotografowanie swojego wizerunku. 

 Wszelkie sprawy nie uwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 Karty zgłoszeniowe są dostępne w siedzibie GOK i GBP oraz na stronie internetowej 

www.wysokie.pl/kultura/gminny-osrodek-kultury/  
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