
 
VI  REGIONALNY  PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
 
Organizatorzy:   
- Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  w  Godzianowie 
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Godzianowie  
- Gminna Biblioteka Publiczna w Godzianowie  
- Gmina Godzianów 
 
Cele przeglądu: 

1. Prezentacja dorobku artystycznego  
2. Kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów 
3. Popularyzacja i poznanie wartościowej literatury patriotycznej  
4. Uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia 

tożsamości narodowej. 
5. Przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, 

polskich pieśni patriotycznych. 
6. Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka - patrioty poprzez 

zainteresowanie historią. 
7.  Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez 

różnorodne formy aktywności artystycznej.  
8. Zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań;  
9. Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń.  
10. Doskonalenie poziomu wykonawczego solistów, zespołów i chórów 

szkolnych. 
11. Dzielenie się doświadczeniami i nawiązywanie kontaktów. 

REGULAMIN 
Czas i miejsce: 
VI Regionalny Przegląd Pieśni Patriotycznej 
odbędzie się  18 i 22 maja 2016 roku  w   Godzianowie (w Sali GOKSiR) 
przy ul. Klonowej 11 

1. Przesłuchania uczestników – 18.05.2016 od godz. 10:00 – wyłonienie 
finalistów 

2. Występy finalistów, wyłonienie laureatów, wręczenie nagród – 
22.05.2016 godz. 15:00. 

3. Lista finalistów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły 
www.zso-godzianow.pl w dniu 19.05.2016 o godz. 10:00 

Regulamin oraz wszelkie informacje na temat Przeglądu zamieszczone są również 
na stronie współorganizatora: www.zso-godzianow.pl 
 
 
 
Warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnikami przeglądu mogą być soliści, zespoły wokalne, wokalno-
instrumentalne (liczące nie więcej niż 6 osób) z  gimnazjów  i  szkół 
ponadgimnazjalnych. 

2. Członkowie  jednego  zespołu  nie  mogą  być  członkami  drugiego 
zespołu. 

3. Z każdej   szkoły    dopuszcza   się   maksymalnie  2 wykonawców np. 
solista  i zespół, zespół i zespół, bądź solista i solista. 

4. Szkoły delegujące, wysyłają 1  egzemplarz  tekstów  prezentowanych  
utworów  oraz  kartę zgłoszenia listownie drogą elektroniczną do dnia  
06.05.2016 na adres współorganizatora:                                                    

zsogodz@poczta.onet.pl 
 

5. Akompaniament  w  formie  półplaybacku  powinien  być  przesłany  na  
płycie  CD  lub  innym  nośniku  do  11.05.2016. 

6. Koszty uczestnictwa w Przeglądzie pokrywają szkoły delegujące. 
Uczestnicy przybywają pod opieką nauczyciela lub innej osoby wskazanej 
w karcie zgłoszenia i są pod jego opieką do czasu opuszczenia miejsca 
Przeglądu . 
 

Zasady Przeglądu: 
1. Jury powołane przez Organizatora, przyzna 3 miejsca: 

 I, II i III (niezależnie od tego czy jest to solista czy zespół) oraz 3 
wyróżnienia. 
Zdobycie  jednego  z  w/w  miejsc  wiąże  się  z otrzymaniem statuetki, 
cennej nagrody oraz dyplomu. 

2. Każdy uczestnik otrzyma dyplom  za udział w konkursie. 
3. Jury może przyznać inne nagrody pozaregulaminowe.  
4. Każdy wykonawca powinien wykonać:  2 pieśni patriotyczne                            

o zróżnicowanym charakterze, a czas prezentacji na scenie nie może 
przekroczyć   10 min.  

5. Organizator dopuszcza udział akompaniamentu w formie półplaybacku, 
ale mile widziany jest własny akompaniament wykonany    przez 
uczestników lub instruktorów. 

http://www.zso-godzianow.pl/


 
 

 
 
 
  Kryteria oceny: 
 
- dobór repertuaru 
- emisja głosu 
- walory brzmieniowe 
- intonacja 
- interpretacja, stylowość wykonania 
- udział akompaniamentu własnego w prezentacji utworów 
- ogólny wyraz artystyczny. 

 

               Uwagi końcowe: 
 
 
-  Jury  zastrzega  sobie  zmiany  w  kolejności  prezentowanych  pieśni. 
-  Decyzje Jury są ostateczne. 
-  Jury  może  przyznać  nagrody  i  wyróżnienia  według  własnego  uznania. 
-  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania rejestracji  filmowej                  
   i dźwiękowej tylko i wyłącznie do celów archiwizowania. 
- udział w przeglądzie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczenie na 

stronie internetowej informacji (imię  i nazwisko oraz szkołę) dotyczącej 
laureatów, 

- wyrażam zgodę na publikację swojego wizerunku na stronach WWW. 
 
 

Organizatorzy zapewniają poczęstunek 
 dla wszystkich uczestników  i opiekunów. 

  
 

 
 
 

 

 

 

 


