
 

POWIAT SANOCKI

1918 - 2018
N i epodl egłość

 
I KONKURS POLSKIEJ PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 

 

„OJCZYZNA ZAMKNIĘTA W PIOSENCE” 

1. Organizator:  - Powiat Sanocki , 

                                   - Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku 

                                       Pl. Św. Michała 6 38-500 Sanok  

                                      imprezymdksanok@gmail.com 

                                        Zwani dalej „ Organizatorem” 

 

2. Terminy konkursu: Konkurs powiatowy  – 24 października 2018 r. godz.10.00  

                                                                         Klub Naftowca „Górnik” w Sanoku 

                                   Koncert Galowy - wręczenie nagród laureatom  konkursu – 

                                                                 10 listopada 2018 r. Sanocki Dom Kultury 

                                        

3. Cele i założenia: 

 Celem konkursu jest promowanie polskiej piosenki patriotycznej .  

 Rozbudzanie zainteresowań historią najnowszą i jej bohaterami. 

 Budzenie poczucia tożsamości narodowej. 

 Konkurs ma służyć propagowaniu kulturalnych zachowań dzieci i młodzieży  na 

imprezach kulturalnych  oraz sprzyjać twórczej wymianie doświadczeń 

artystycznych.  

 Konkurs ma integrować środowisko nauczycieli i instruktorów 



 

 

4.  Warunki uczestnictwa: 

 Uczestnik wykonuje jedną piosenkę w języku polskim. 

 Poszukiwania repertuarowe powinny uwzględniać utwory polskich twórców i rozwijać 

rozumienie pojęć: patriotyzm, honor, bohater, ojczyzna, wierność wartościom                               

i zasadom. 

 wykonawcy korzystają z podkładu muzycznego na  pendriwie. 

 

UWAGA! Na pendriwie może znajdować się tylko jeden plik - podkład potrzebny 

do prezentacji.  

 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących grupach wiekowych: 

Grupa I– zespoły klasy I -III  szkoły podstawowe 

Grupa II - soliści  klasy I-III szkoły podstawowe 

Grupa III– zespoły klasy IV-VI  szkoły podstawowe 

Grupa IV- soliści  klasy IV-VI  szkoły podstawowe 

Grupa V – zespoły  klasy VII –VIII i III gimnazjum  

Grupa VI - soliści klasy VII –VIII i III gimnazjum  

Grupa VII – zespoły szkoły średnie 

Grupa VIII – soliści szkoły średnie 

 

 Sposób oceniania: 

Komisja konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów: 

 dobór repertuaru, ze specjalnym uwzględnieniem własnych poszukiwań 

repertuarowych, 

 interpretacja utworów, 

 muzykalność i warunki głosowe, 

 wartość artystyczną opracowania muzycznego, 

 sposób prezentacji na scenie i ogólny wyraz artystyczny. 

 

6. Sprawy organizacyjne. 

 

Zgłoszenia uczestników należy wysłać pocztą elektroniczną na formularzu organizatora. 

 

Terminy zgłoszeń: 

Konkurs powiatowy – do 19 października 2018 roku osobiście w Młodzieżowym Domu 

Kultury w Sanoku Plac św. Michała 6 38-500 Sanok  tel. 13 46 309 15  

lub elektronicznie mdksanok@wp.pl   

mailto:mdksanok@wp.pl


                                     K A R T A  U C Z E S T N I K A  

            „OJCZYZNA ZAMKNIĘTA W PIOSENCE” 

 

1.Imię i nazwisko solisty ................................................................................................. 

 

Nazwa zespołu  (proszę dołączyć skład zespołu) ....................................................... 

 

2.Szkoła i klasa (adres, telefon)..................................................................................... 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

3.Autor i tytuł prezentowanej piosenki 

........................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................... 

 

4.Imię i nazwisko opiekuna:………………………... ....................................................... 

 

5.Potrzeby uczestnika związane z prezentacją................................................................. 

......................................................................................................................................... 

Prosimy o czytelne wypełnienie KARTY UCZESTNIKA  !!!  
 

Na pendrivie może znajdować się tylko jeden plik . 

 

 
 OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojej córki/ mojego syna 

………………………………………………………………………………………. 

w mediach (telewizja, prasa, strony internetowe) w informacjach związanych z konkursem  

„Ojczyzna zamknięta w piosence” 

 

…………………………………………………………………………….. 

Podpis Rodzica/ Prawnego Opiekuna 

 



                        Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

dostarczonych w konkursowym formularzu zgłoszeniowym w zakresie: Imię, nazwisko, numer telefonu, 

adres e-mail przez organizatora,  zwanym Administratorem Danych Osobowych, w celu 

przeprowadzenia działań związanych z Konkursem  Polskiej Piosenki Patriotycznej „Ojczyzna 

zamknięta w piosence”. 

Podanie danych jest wymogiem Regulaminu Konkursowego. Nie podanie danych skutkowało będzie 

brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres 

trwania konkursu . Po zakończeniu działań związanych z organizacją konkursu zostaną one usunięte. 

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, a przetwarzane jedynie w celu określonym powyżej. 

Dane nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

W ramach przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo: 

- anulowania wydanej zgody; 

- dostępu do danych, uzyskania kopii; 

- do sprostowania danych; 

- do „bycia zapomnianym” – usunięcia danych z bazy; 

- do ograniczenia przetwarzania danych; 

- do przenoszenia danych; 

- do złożenia skargi do organu nadzorczego; 

W sprawach związanych z Państwa danymi oraz ich przetwarzaniem mogą się Państwo kontaktować             

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo pod adresem: 

iod-mdksanok@wp.pl 

…..…………………………………………………………………… 

Podpis Rodzica/ Prawnego Opiekuna 

 

 


