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 GMINNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ - KIEŁPINO 2022 
             

        
dla uczniów klas 4-8 Szkół Podstawowych Gminy Kartuzy  

w roku szkolnym 2022/2023 
 

REGULAMIN 

I. CELE: 

 Popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej; 

 Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego i umacnianie świadomości narodowej; 

 Wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej; 

 Umożliwienie uczniom publicznej prezentacji swojej twórczości oraz konfrontacji dokonań 

twórczych uczestników. 
 

II. ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Gryfa Pomorskiego w Kiełpinie 
 

III. TERMIN KONKURSU: 17 LISTOPADA 2022 r. godz.1200 
 

IV. MIEJSCE: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Kiełpinie, ul. Szkolna 29 
 

V. KATEGORIE 

1. Wiekowe: 

a) Uczniowie szkół podstawowych klas 4-6 

b) Uczniowie szkół podstawowych klas 7 i 8  

2. Piosenkarze soliści 

3. Zespoły wokalne i wokalno - instrumentalne. Skład  zespołu nie mogą przekroczyć 10 osób. 
 

VI. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Przygotowane utwory muszą spełniać następujące kryteria: 

 Pieśń powstała w związku z wydarzeniem historycznym. 

 Piosenka upamiętniająca ważne wydarzenia z dziejów Polski. 

 Piosenka kształtująca poczucie tożsamości i przynależności narodowej. 

 Piosenka powszechnie uznana za patriotyczną. 

2. Uczestnicy: 

 Jedna placówka może zgłosić maksymalnie 2 uczestników, w tym zespoły. 

 Mogą śpiewać a capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby lub 

podkładem muzycznym bez nagranej ścieżki wokalnej (dopuszczalne chórki), 

przygotowanym przez uczestnika na nośniku USB, który należy dostarczyć na konkurs. 

 Uczestnicy wykonują jeden utwór, którego czas nie może przekroczyć 4 minut. 

 Uczestnik, który śpiewał, jako solista nie może wchodzić w skład zespołu. 

 O przynależności do kategorii wiekowej w zespołach decyduje wiek najstarszego członka 

zespołu, udokumentowany legitymacją szkolną. 

 Obecność uczestnika/ów zgłasza instruktor lub wyznaczona przez niego osoba 

u organizatora najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem konkursu 
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3. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do Szkoły Podstawowej do dnia 9 listopada 2022 r. 

4. Organizator zapewnia nagłośnienie estradowe wraz z realizatorem. 

5. Instruktor lub wyznaczona osoba podczas odtwarzania nagrania jest obecna przy akustyku. 

6. Zmian repertuarowych można dokonać w formie pisemnej najpóźniej na tydzień przed dniem 

przesłuchań konkursowych. 

7. Organizator ustala kolejność występów. 

8. Nieczytelna lub niekompletna karta zgłoszeń nie będzie uwzględniana. 

9. Organizator nie zapewnia wyżywienia, noclegu oraz zwrotu kosztów przejazdu. 

10. Zgłoszenia uczniów do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika, nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas 

przeglądu, a powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatora konkursu. 

11. Zasady objęte regulaminem nie podlegają zmianom. 

12. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

UWAGA! 

W sytuacji ogłoszenia nauki zdalnej dopuszcza się przesłanie lub osobiste dostarczenie nagranych 

prezentacji wokalnych do sekretariatu SP w Kiełpinie 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE FILMÓW KONKURSOWYCH 

1. Tytuł filmu konkursowego przekazanego do SP w Kiełpinie musi zawierać: 

 Imię i nazwisko/nazwę zespołu; 

 Kategorię wiekową (klasy 4-7 i/lub klasy 7-8). Przykład: Jan Kowalski, klasa 5 

2. Film konkursowy powinien być nakręcony z jednego ujęcia. Nie zezwala się na filmy nagrane 

podczas udziału w innych konkursach. Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-

wideo. 

3. Nagranie musi być nowe, nagrane na potrzeby Konkursu Pieśni Patriotycznej - KIEŁPINO 2022  

4. Na nagraniu powinni być widoczni wszyscy uczestniczy biorący udział w występie.  

5. Niedozwolone jest: wstawianie nakładek na filmiki z nazwami zespołów, imionami czy 

logotypami; wstawianie czołówek/dodatków przed prezentacją ani po jej zakończeniu. 

6. Filmy konkursowe mogą być nagrywane wyłącznie powszechnie dostępnym sprzętem np.: 

telefonem, kamerą, aparatem, tabletem. 
 

VII. KRYTERIA OCENY 

1. Dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu 

2. Muzykalność i warunki głosowe wykonawców 

3. Staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa) 

4. Interpretacja prezentowanych utworów 

5. Ogólny wyraz artystyczny 

Decyzja Komisji Artystycznej nie podlega odwołaniu. Uczestnicy mają prawo zwracania się do 

przedstawicieli Komisji Artystycznej o indywidualną ocenę swojej prezentacji, po ogłoszeniu werdyktu. 



 
 

 
 

VIII. NAGRODY 

Komisja artystyczna przyzna tytuły laureatów, oraz nagrody i dyplomy w poszczególnych 

kategoriach i grupach wiekowych. 

IX. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Zgłoszenie należy przesłać do Szkoły Podstawowej w Kiełpinie do dnia 9.11.2022 (karta 

zgłoszenia w załączniku)  faksem: 58-694-21-44 lub e-mail: sekretariat@zskielpino.pl 

2. Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej odbędzie się 17 listopada 2022 r. w Hali Sportowej przy 

Szkole Podstawowej w Kiełpinie 

3. Czas trwania konkursu: Przesłuchania 1200 – 1300 ; Obrady Komisji Artystycznej 1300 – 1330 ; 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 1330 . Godzina zakończenia może ulec zmianie. 

4. Koordynator Konkursu - Szymon Lewandowski Tel. 664-978-235 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zakwalifikowanych wykonawców. 

6. Niedostosowanie się do wymogów regulaminu może spowodować wykluczenie z udziału 

w konkursie, bądź pominięcie uczestnika w ocenie przez Komisję Artystyczną 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie 
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