
REGULAMIN 
II Powiatowego Konkursu Muzycznego  

„Żołnierskie nuty” 
 

Informacje ogólne 
 

1. ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach; 
2. WSPÓŁORGANIZATORZY: Dowódca 19. batalionu zmechanizowanego w Chełmie, 

Klub Wojskowy w Chełmie, Wydział Promocji, Kultury i Sportu Gminy Chełm;  
 

3. PATRONAT HONOROWY: Starostwo Powiatowe w Chełmie, Wójt Gminy Chełm; 
4. PATRONAT MEDIALNY: Radio Bon Ton, Super Tydzień Chełmski, Nowy Tydzień; 

 
5. CEL KONKURSU: 
• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej w charakterze artystycznym; 
• pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej; 
• rozwijanie zainteresowań młodego pokolenia Polaków pieśnią wojskową; 
• stworzenie możliwości prezentacji młodych talentów wokalnych i zdrowego 

współzawodnictwa; 
• integracja środowisk szkolnych i wymiana doświadczeń pedagogicznych; 
• promocja talentów i motywowanie młodych artystów do umuzykalniania 

i systematycznego doskonalenia swoich umiejętności. 
 

Warunki konkursu 
 

 Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół powiatu chełmskiego (soliści). 
 Udział w Konkursie jest dobrowolny, a uczestnik z tytułu przystąpienia do konkursu 

nie ponosi żadnych opłat wpisowych. 
 Każda placówka może zgłosić 1 solistę w każdej kategorii wiekowej. 

Klasy 0 – I 
Klasy II – III 
Klasy IV – V 
Klasy VI - VIII 

 Każdy z Uczestników przygotowuje jedną piosenkę o tematyce patriotyczno – 
wojskowej w języku polskim (oprócz kolęd  patriotycznych). Czas prezentacji nie 
powinien przekraczać 4 minut. Dopuszczalne jest wykonanie z półplaybackiem lub 
własnym akompaniamentem. Mile widziane kompozycje własne.  

 Zadaniem uczestnika konkursu jest nagranie video utworu i przesłanie go w formie 
załącznika na adres poczty elektronicznej zolnierskienutykonkurs@interia.pl wraz 
z wypełnioną Kartą Zgłoszenia i podpisanymi - oświadczeniem i klauzulą, do 3 maja 
2022 roku. Każde wykonanie powinno stanowić pojedynczy plik bez montażu 
i efektów specjalnych. Nagrania poddawane obróbce w jakimkolwiek programie nie 
będą brane pod uwagę. 

 Profesjonalne Jury powołane przez organizatora podczas posiedzenia w Klubie 
Garnizonowym w Chełmie wyłoni laureatów i przyzna nagrody.  
Kategorie oceny: dobór repertuaru, wrażliwość muzyczna, poprawność intonacyjna, 
oryginalność wykonania, ogólny wyraz artystyczny. 

 Laureatom i wyróżnionym zostaną wręczone dyplomy, statuetki oraz nagrody 
rzeczowe za I, II i III miejsce, a także dwa wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.  
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 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w formie protokołu 16 maja 2022 roku, 

zamieszczonego na stronie internetowej szkoły Organizatora. 
 Odbiór nagród odbędzie się w Klubie Wojskowym przy ul. Lubelskiej 139 w Chełmie. 

O terminie wręczania nagród laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni 
telefonicznie. 

 Uczestnik Konkursu (opiekun prawny w przypadku uczestnika niepełnoletniego), 
zgłaszając chęć uczestnictwa w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie 
i publikację danych osobowych oraz wizerunku zawartych w zgłoszeniu, a także na 
nieodpłatne utrwalanie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video 
dysponowanych przez Organizatora. 
 
 

Postanowienia końcowe 
 

 Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych 
w Regulaminie. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o ile nie 
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

 W przypadku niewystarczającej jakości nagranego filmu lub podejrzenie 
o jakąkolwiek manipulację Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiego 
zgłoszenia. 

 Wszelkie decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. 
 Koordynatorem konkursu jest: 

Marta Biernacka – Kozieł tel. 607 – 956 - 821 
Małgorzata Piech tel. 608 – 407 – 177 
 
 

BIURO ORGANIZATORA: 

Szkoła Podstawowa  
im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach  
ul. Metalowa 89, 22-100 Żółtańce-Kolonia 
telefon: 82 563 67 02 
e-mail: szkola.zoltance_xl@wp.pl 

 
 
                                                Zapraszamy do udziału 
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