
Regulamin Szkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznej 
 

Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu 

 

 
Cele konkursu: 

 
- ocalenie od zapomnienia pieśni patriotycznych, 

- wspieranie wychowania patriotycznego, 

- propagowanie treści patriotycznych, 

- pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju. 

 

 
Kategorie konkursu: 

 
- kategoria dla klas I-III, 

- kategoria dla klas IV-VI, 

- kategoria dla klas VII, VIII, gimnazjum i liceum 

 

 
Zasady konkursu: 

 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów OSM I i II stopnia oraz SM I i II stopnia w Toruniu. 

W konkursie mogą brać udział zarówno soliści, jak i zespoły (2-, 3- i 4- osobowe). Uczestnicy 

przygotowują jeden utwór o treści patriotycznej lub związanej z dziejami narodu polskiego (w 

przypadku pieśni, w których tekst nie stanowi spójnej całości - maksymalnie 3- 4- zwrotki). 

Dopuszczalne jest zarówno wykonanie utworów a cappella, jak i z towarzyszeniem 

instrumentalnym (ewentualnie z podkładem muzycznym na płycie CD lub pendrive). 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci zostaną wyróżnieni 

dodatkowymi nagrodami oraz wystąpią w koncercie laureatów (zależnie od ilości laureatów), 

dodatkowo laureaci z najwyższą punktacją będą reprezentować szkołę w Międzyszkolnym 

Konkursie Pieśni Patriotycznej. 

 

Zgłoszenie na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika na przetwarzanie 

danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. 

 
Komisja konkursowa oceni uczestników wg kryteriów: 

 
- dobór repertuaru, 

- znajomość tekstu, 

- znajomość melodii, 

- muzykalność i walory głosowe, 

- postawę i ogólne wrażenie artystyczne (w tym odpowiedni strój) podczas wykonywania         

pieśni, 

- wkład pracy i zaangażowanie uczestników. 

 

 



Terminy związane z konkursem: 

 

- do 28 marca 2019r. - zgłoszenia uczestników (do wychowawców lub nauczycieli chóru – 

p. Agnieszka Jędrzejewskiej – Stachury lub p. Renaty Szerafin – Wójtowicz); 
- do 2 kwietnia 2019r. - dostarczenie podpisanych płyt CD lub pendrive z podkładem 

muzycznym do p. Agnieszki Jędrzejewskiej – Stachury lub p. Krystyny Kłosińskiej  

(dotyczy osób korzystających z podkładu na nośniku); 
- 2 kwietnia 2019r. - wywieszenie listy z kolejnością występowania uczestników konkursu 

(aula ZSM); 

- 9 kwietnia 2019r. (od godziny 10.45) – przesłuchania konkursowe w auli 
(tylko uczestnicy, bez udziału klas jako publiczności (!)); 
- 10 – 11 kwietnia 2019r. - wywieszenie listy laureatów konkursu wraz z informacją, kto 

wystąpi w koncercie laureatów; 

- 25 kwietnia 2019r. (o godzinie 11.00) - wręczenie nagród i dyplomów laureatom 

konkursu oraz KONCERT LAUREATÓW przy udziale publiczności w Sali 

Koncertowej ZSM. 

 


