
                                                                                                                            
 

GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ  

„Śpiewam mojej Ojczyźnie” 

I. Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu, Plac Henryka Pobożnego 6, 59-241  Legnickie Pole 

 

II. Cele przeglądu: 

1. Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia przez różnorodne formy artystyczne. 

2. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych. 

3. Kultywowanie pamięci o wydarzeniach odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

4. Rozwijanie wrażliwości inspirowanej historią oraz sztuką. 

5. Zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań. 

6. Przywrócenie zbiorowej pamięci o niektórych zapomnianych już polskich pieśniach patriotycznych. 

7. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu.  

 

III. Uczestnicy: 

1. Przegląd Piosenki Patriotycznej adresowany jest do mieszkańców gminy Legnickie Pole, pragnących 

szerzyć polską tradycję patriotyczną we współczesnym świecie. 

2. Soliści, grupy wokalne (2-15 osób). 

3. Minimalna ilość występujących w danej kategorii to 2 solistów lub 2 grupy. W przypadku mniejszej 

ilości zgłoszeń, decyzja odnoście przeprowadzenia konkursu w danej grupie wiekowej należy do 

Organizatora.  

4. Uczestnik, który występuje w grupie wokalnej może również wystąpić jako solista.  

 

IV. Kategorie wiekowe: 

1. Przedszkole 

2. Kl. 0-3 

3. Kl. 4-8 

4. Dorośli 

 

V. Warunki uczestnictwa: 

1. Każdy uczestnik w danej kategorii może wykonać jeden utwór o charakterze patriotycznym, 

trwający maksymalnie 4 minuty.  

2. Za utwór patriotyczny w rozumieniu zasad przeglądu uznaje się: 

• pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym, 

• piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów polski lub wybitna postać historyczna, 

• piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej, 

• piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną.  

3. Utwory mogą być wykonywane a capella, z akompaniamentem instrumentów lub z podkładem CD 

lub na innym nośniku pamięci (nagranie bez chórków bądź głosu towarzyszącego). 

 

VI. Główne kryteria oceny: 

1. Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie: 

• dobór repertuaru zgodny z tematyką przeglądu, 

• interpretację utworu, 

• umiejętności wokalne i muzykalność, 

• wrażenie artystyczne. 



                                                                                                                            
2. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

 

 

VII. Termin i miejsce przeglądu: 

11 listopada 2022 r., godz. 15:00, Sala Bankietowa w Legnickim Polu. 

 

VIII. Zgłoszenia uczestników: 

Zgłoszenie, które stanowią załącznik nr 1 do regulaminu, należy dostarczyć do biura GOKiS osobiście lub 

przesłać na adres e-mail: gokis_lp@wp.pl do 31 października 2022 r. 

 

IX. Nagrody: 

Dla laureatów organizatorzy przewidują nagrody oraz dyplomy. 

 

X. Udostępnianie wizerunku: 

1. Podczas wydarzenia Organizator będzie rejestrował przebieg niektórych elementów programu w 

postaci zapisu wideo oraz zdjęć. W związku z tym istnieje możliwość utrwalenia wizerunku osób 

uczestniczących w wydarzeniu. Organizator może wykorzystać powstały materiał w związku z 

działalnością statutową oraz w celu promocyjnym. 

2. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczącego publikacji jego 

wizerunku, które nie działa wstecz. 

 

XI. Uwagi dodatkowe: 

1. Organizator zapewnia sprzęt techniczny w postaci nagłośnienia, mikrofonów, odtwarzacza CD/USB. 

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników podczas trwania 

wydarzenia. Za uczestników odpowiada rodzic/opiekun prawny. 

3. Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu jest zobowiązani do przestrzegania ogólnie 

obowiązujących norm. 

 

XII. Postanowienia końcowe: 

1. Opiekunowie uczestników Konkursu, dokonując zgłoszenia, akceptują wszystkie jego zasady 

określone niniejszym regulaminem. 

2. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady praz warunki 

prowadzenia Przeglądu.  

3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem, decyzje dokonuje Organizator. Od decyzji tej nie 

przysługuje odwołanie. 

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora pod 

adresem  https://www.gokis- legnickiepole.pl oraz w jego siedzibie mieszczącej się przy ul. Plac 

Henryka Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole, a także dostępny będzie dla Uczestników podczas 

Przeglądu.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z uwagi na wystąpienie siły wyższej 

bądź małą liczbę zgłoszeń. 
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