
Regulamin XX Powiatowego Przeglądu Pieśni  

i Poezji Powstańczej i Patriotycznej 

I. Organizatorzy: 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii  

• Starostwo Powiatowe w Chełmie 

II. Cele Konkursu: 

• rozwijanie zainteresowań literackich i muzycznych wśród dzieci i młodzieży, 

• doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę, 

• rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

• promowanie twórczości dziecięcej i młodzieżowej, 

• upowszechnianie pieśni i poezji o tematyce powstańczej i patriotycznej, 

• propagowanie wartości patriotycznych i kształtowanie wrażliwości duchowej młodego 

pokolenia. 

III. Zasady uczestnictwa: 

Kategoria muzyczna 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych z terenu 

powiatu chełmskiego. 

2. Każda szkoła może wystawić jedną reprezentację w danej kategorii i grupie wiekowej. 

3. Uczniowie będą oceniani w następujących kategoriach i grupach wiekowych: 

kategorie grupy wiekowe 

soliści 

klasy I-III 

klasy IV-VI 

klasy VII-VIII 

zespół rodzinny zespół minimum 2 osoby, 

w tym przynajmniej  jedno dziecko 

4. Opiekunowie dokonują zgłoszenia uczestnika poprzez przesłanie wypełnionej karty  

- załącznik nr 1. 

5. Uczestnicy nagrywają i wysyłają plik wideo (MP4) drogą elektroniczną (na adres: 

rozagwarda@gmail.com): 

− jeden utwór wokalny obowiązkowo o tematyce powstańczej tj. zrywów 

narodowych: 1768-1771; 1794; 1830/31; 1846-1848; 1863/64; 1905; 1918-1921; 

1944 (pieśń),  

− drugi utwór wokalny o dowolnej tematyce patriotycznej (pieśń). 

Kategoria literacka 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV-VI i VII, VIII szkół podstawowych  

z terenu powiatu chełmskiego. 

2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników w każdej kategorii wiekowej. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest napisanie utworu poetyckiego o tematyce powstańczej lub 

patriotycznej, nigdzie wcześniej nie publikowanego i przesłanie go drogą elektroniczną  

(na adres: rozagwarda@gmail.com). 

4. Utwór powinien być przygotowany samodzielnie, napisany na komputerze (czcionka 

Times New Roman 12, interlinia 1,5). 

5. Do pracy konkursowej powinna być dołączona karta zgłoszenia – załącznik nr 2. 

6. W konkursie nie wezmą udziału prace nieczytelne, z brakującymi danymi. 

7. Jury konkursu powołane przez organizatora dokona oceny i wybierze najlepsze prace,   

które zostaną nagrodzone. 

8. Prace będą ocenione pod względem oryginalności, pomysłowości, wartości językowych. 



IV. Terminy: 

1. Zgłoszenia uczestników do konkursu w kategorii literackiej  (na załączonej karcie) oraz 

prace literackie należy przesłać do dnia 20 marca 2021 roku na adres: 

rozagwarda@gmail.com. 

2. Zgłoszenia uczestników  do konkursu w kategorii muzycznej (na załączonej karcie) oraz 

nagrania należy przesłać do dnia 20 marca 2021 roku na adres: 

rozagwarda@gmail.com. 

3. Wyniki konkursu kategorii muzycznej i literackiej zostaną podane do publicznej 

wiadomości  po  24 marca 2021 r. na szkolnym profilu Facebooka. 

4. Nagrody będzie można odebrać po ogłoszeniu wyników  w Starostwie Powiatowym  

w Chełmie. 

V. Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz ich 

wizerunku w celu promocji wydarzenia, w sprawozdaniach oraz środkach masowego 

przekazu, zgodnie z obowiązującym prawem ( RODO). 

2. Laureaci w kategorii muzycznej i literackiej zostaną telefonicznie poinformowani  

o wynikach przeglądu. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych  (bez 

roszczeń autorów do prac autorskich) na stronie internetowej szkoły, w prasie lokalnej,   

w celu promocji konkursu i szkoły oraz w tomiku pokonkursowym przygotowanym  

z  wykorzystaniem nadesłanych utworów. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do 

niniejszego regulaminu. 

5. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą 

udostępnione osobom trzecim. 

6. Dodatkowych informacji udziela: p. Róża Gwarda tel. 881 295 082. 



Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia 

XX Powiatowego Przeglądu Pieśni i Poezji Powstańczej i Patriotycznej 

Kategoria muzyczna 

1. Nazwa szkoły: 

………………………………….……………………………………………………………………………… 

2. Nazwa zespołu, lub imię i nazwisko wykonawcy: 

………………………………….……………………………………………………………………………… 

3. Kategoria: 

………………………………….……………………………………………………………………………… 

4. Grupa wiekowa: 

………………………………….……………………………………………………………………………… 

5. Imię i nazwisko opiekuna: 

………………………………….……………………………………………………………………………… 

6. Tytuły utworów: 

     a.  pieśń powstańcza: 

      …………………………….……………………………………………………………………………… 

     b. pieśń patriotyczna: 

       ……………………….…………………………………………..……………………………………… 

7. Potrzeby techniczne: 

………………………………….……………………………………………………………………………… 

8. TEL. KONTAKTOWY: 

………………………………….……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………… 

                                                      Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły



Załącznik nr 2 

Karta zgłoszenia 

XX Powiatowego Przeglądu Pieśni i Poezji Powstańczej i Patriotycznej 

Kategoria literacka 

1. Nazwa szkoły: 

………………………………….……………………………………………………………………………… 

2. Imię i nazwisko autora: 

………………………………….……………………………………………………………………………… 

3. Wiek uczestnika: 

………………………………….……………………………………………………………………………… 

4. Klasa: 

………………………………….……………………………………………………………………………… 

5. Tytuł utworu: 

………………………………….……………………………………………………………………………… 

6. Imię i nazwisko opiekuna: 

………………………………….……………………………………………………………………………… 

7. TEL. KONTAKTOWY: 

………………………………….……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………… 

                                                                                                      Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły 
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