
REGULAMIN V MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU PIOSENKI 

PATRIOTYCZNEJ  

KU CZCI JANOWI PAWŁOWI II 

 
W związku z pandemią COVID -19 coroczny konkurs Pieśni Patriotycznych w NSP w 

Owadowie nie jest możliwy w formie stacjonarnej. Zatem w tym roku proponujemy konkurs 

zdalny. Rok 2020 jest rokiem papieskim, dlatego poświęcony jest Janowi Pawłowi II.  

 

1. Jak co roku tematyka konkursu obejmie pieśń patriotyczną. Uczestnikami konkursu 

będą soliści ze szkół podstawowych gminy Jastrzębia w dwóch kategoriach 

wiekowych (klasy wczesnoszkolne I- III i klasy IV-VIII). 

 

2. Nowością jest to, że solista - nagrywa piosenkę w swoim wykonaniu we własnym 

domu – telefonem komórkowym lub innym sprzętem filmującym. Następnie przesyła 

nagranie do swojego nauczyciela. Nauczyciel odsyła filmik z nagraniem na mejla: 

krajkowska@nspowadow.pl, smsem, na WhatsApp lub na  Messenger – Zespół 

Ludowy Owadowianki (po dodaniu do znajomych zespołu na Messenger). Proszę 

o potwierdzenie wysłania filmików i miejsca na które przesłano -  smsem na nr 

665 110 846. 

 

3. Nowością jest też to, że uczestnicy będą śpiewać jeden i ten sam utwór. Podkłady i 

teksty do tych utworów znajdują się na stronie szkoły nspowadow.pl.  

 

❖ dla klas I-III – utwór instrumentalny „Piechota”  

❖ dla klas IV-VIII – utwór instrumentalny „Rota” 

 

4. Po konkursie zostanie stworzony jeden wspólny utwór śpiewany przez wszystkich 

uczestników konkursu zdalnego „Piechota” i jeden wspólny utwór „Rota”. 

 

5. Nagranie powinno obejmować co najmniej połowę sylwetki uczestnika w pozycji 

siedzącej lub stojącej, tło może stanowić o tematyce patriotycznej (np. flaga biało-

czerwona), strój podobnie jak w latach poprzednich musi nawiązywać do historii i 

tradycji naszej ojczyzny.  

 

6. Nagranie będzie z podkładem muzycznym. Konkursowe nagrania będą oceniane w 

dwóch kategoriach wiekowych: 

a) klasy I – III (1 osoba) 

b) klasy IV – VIII (1 osoba) 

 

7. Czas wykonania utworu stanowi całość podkładu muzycznego.   

 

8. Filmiki można nadsyłać do 28.11.20r. (sobota).  



 

9. Kryteria oceny uczestników konkursu piosenki:  

❖ interpretacja utworu  

❖ ogólny wyraz artystyczny  

❖ wokal  

❖ tło i stosowny strój tematyczny. 

 

10. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.  

 

11. Filmiki nadesłane na konkurs pozostają do wyłącznej dyspozycji organizatora. 

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość wykorzystania nagrania zgodnie z 

regulaminem.  

 

12. Wszyscy soliści zostaną nagrodzeni przez jury otrzymają dyplomy i nagrody 

rzeczowe. Laureaci otrzymają je w szkołach po uprzedniej informacji telefonicznej od 

swojego nauczyciela. Nadesłanie filmów z nagraniami jest równoznaczne z uznaniem 

warunków niniejszego regulaminu i przetwarzania danych osobowych tylko na 

potrzeby powyższego konkursu.  

 

13. Oprócz filmiku z wykonaniem piosenki uczestnik konkursu w formie zdjęcia lub 

skanu wysyła swojemu nauczycielowi wypełnione pisemne oświadczenie rodziców 

uczestnika zezwalające na udział w konkursie i wykorzystanie nagrania uczestnika 

przez organizatora konkursu podczas przesłuchań. Nauczyciele przesyłają 

oświadczenie rodziców mejlowo na adres: krajkowska@nspowadow.pl 

 

14. Uczniów do konkursu zgłaszają nauczyciele uczący, robią to telefonicznie tel. 

koordynatora konkursu - Katarzyna Rajkowska tel. 665 110 846. 

 

Mamy nadzieję, że zaangażowanie uczniów pomoże im przetrwać ten trudny dla 

wszystkich czas izolacji. Zapraszamy do wspólnej inicjatywy konkursowej, razem 

możemy wiele.  
 

Koordynator konkursu 

Katarzyna Rajkowska 

mailto:krajkowska@nspowadow.pl

