
REGULAMIN KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH 

KOSAKOWO 

10.11.2022 r. 

 

 

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów (soliści, duety, zespoły)  

Szkół Podstawowych z Gminy Kosakowo 

 

Organizatorzy: 

Zrzeszenie  Kaszubsko-Pomorskie Oddział  Dębogórze-Kosakowo 

Biblioteka Publiczna  Gminy  Kosakowo  

 

Patronat: 

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku 

 

 

1. Cele konkursu: 

• popularyzacja wśród społeczeństwa twórczości muzyczno-literackiej o tematyce 

patriotycznej; 

• poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego, estetycznego i form wykonawczych 

pieśni narodowych i patriotycznych; 

• kształtowanie właściwych postaw przy prezentacji i odbiorze pieśni patriotycznych; 

• edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie 

najczęściej wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej; 

• kształtowanie wśród uczniów postaw szacunku wobec kraju; 

• wspieranie uzdolnionych artystycznie uczniów poprzez umożliwienie im prezentacji 

własnych umiejętności; 

• aktywizowanie środowiska gminnego do udziału w przedsięwzięciach o charakterze 

patriotycznym. 

 

2. Adresaci konkursu: 

Uczniowie klas I –VIII Szkół Podstawowych z Gminy Kosakowo 

 

3. Kategorie: 

 

Soliści  

• klasy I – III 

• klasy IV – VIII 

Duety  

• klasy I – III 

• klasy IV – VIII 

Zespoły 

• klasy I – III 

• klasy IV – VIII 

 

 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

- w konkursie mogą brać udział soliści, duety i zespoły wokalne/wokalno-instrumentalne 

- uczestnicy wykonują dwa utwory o treści patriotycznej lub związane z dziejami narodu 



polskiego a capella, z podkładem muzycznym na pendrive lub żywym akompaniamentem 

instrumentów; 

- łączny czas występu nie może przekroczyć 7 minut; 

 

5. Miejsce i termin konkursu: 

Checz Nordowych Kaszebów, ul. Rzemieślnicza 1, Kosakowo 

10.11.2022 r., godz. 13:00 

 

6. Zgłoszenia do konkursu należy wysłać na adres…danuta.tocke@xl.wp.pl 

w terminie do 7 listopada 2022 r.  

 

7. Za zajęcie I, II, III miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

 

8. W konkursie ocenie podlegać będą: 

• dobór repertuaru i interpretacja; 

• walory głosowe; 

• intonacja 

• muzykalność i poczucie rytmu; 

 

9. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 10.11.2022 r. 

 

Komisja Artystyczna Konkursu (Jury) ma prawo nie przyznawać nagród w danej kategorii,  

w przypadku gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz 

kryteriów ustalonych przez organizatora 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


