
REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem konkursu jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Jana 
Apostoła w Przemyślu 
2. Konkurs ma charakter otwarty. Biorą w nim udział dzieci i młodzież. 
3. Celem konkursu jest rozbudzenie ducha patriotycznego, możliwość wspólnego i radosnego 
przeżywania 100-rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.  
4. Przesłuchania odbędą się w następujących kategoriach i grupach wiekowych:  
a) soliści: 
- dzieci w wieku przedszkolnym 
- dzieci ze szkoły podstawowej (do 6 klasy) 
- młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna  
Dla solistów dopuszcza się wykonanie utworów: 
- a capella 
- z podkładem elektronicznym mp3 
- z towarzyszeniem instrumentów 
b) zespoły wokalno-instrumentalne (minimum 3 osoby w tym jedna śpiewająca). W tej 
kategorii nie dopuszcza się stosowania podkładów elektronicznych. 
c) schole parafialne  
W kategoriach zarówno solistów jak i zespołów dopuszcza się wykonanie akompaniamentu 
przez jedną osobę dorosłą. W kategorii solistów oceniany jest tylko solista, a nie zespół 
muzyczny. 
5. Wykonawcy będą oceniani przez Komisję artystyczną.  
6. Laureaci konkursu na etapie parafii przechodzą do kolejnego etapu rejonowego.  
7. Dane osobowe wykonawców objęte są ochroną i będą wykorzystane przez organizatorów 
do celów związanych z konkursem. 
 

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: 
1. 11 maja, piątek (lub w innym terminie ustalonym przez parafię) odbędą się przesłuchania 
na etapie parafialnym. 
2. Przesłuchania odbywają się o godz. 15:00. 
3. Przesłuchania odbędą się w następujących kategoriach: 
- solistów  
- zespołów  (zespoły przywożą własne instrumenty)  
- scholi  



4. Uczestnicy konkursu wykonują z pamięci w języku polskim wybrany utwór o tematyce 
historyczno-patriotycznej (do trzech zwrotek lub do 5 minut) 
5. Dopuszcza się wykonanie utworów:  
- a capella 
- przy akompaniamencie na żywo i z podkładów mp3 
- z podkładem muzycznym na płycie CD lub elektronicznym mp3 (należy dostarczyć wraz 
ze zgłoszeniem). Podkład nie może zawierać nagranych głosów wokalnych. 
6. Kryteria oceny: dobór repertuaru, znajomość tekstu i melodii, technika wokalna, 
interpretacja utworu, ogólne brzmienie utworu i wrażenie artystyczne, mile widziany ubiór 
patriotyczny.  
7. Wykonawcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o udziale w kolejnej edycji 
konkursu i zobowiązani są w nim wystąpić. 
8. Organizatorzy zapewniają profesjonale nagłośnienie i doświadczoną Komisję Artystyczną, 
bezpłatny poczęstunek oraz sprawną organizację.  
9. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.  
10. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze 
wszystkimi wymaganymi załącznikami do dnia 30 kwietnia 2018 r. na adres:  
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Jana Apostoła w Przemyślu 
Ul. Przejazdowa 11, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Konkurs Piosenki Patriotycznej” 
Dopuszcza się przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: przekopana@przemyska.pl  

 
III. UWAGI KOŃCOWE 
1. Miejscem przebiegu konkursu jest kościół św. Jana Apostoła w Przemyślu-Przekopanej, ul. 
Przejazdowa 11. 
2. Wykonawcy zgłaszają się w dniu przesłuchania w biurze konkursowym przynajmniej 30 
min przed wyznaczoną godziną przesłuchania.  
Regulamin i formularze zgłoszeniowe są do pobrania na stronie internetowej Parafii św. Jana 
Apostoła w Przemyślu: www.przekopana.przemyska.pl 
4. Porządek przesłuchań zostanie podany w gablocie ogłoszeń przed kościołem oraz na 
stronie internetowej parafii. (www.przekopana.przemyska.pl) w dniu 6 maja 2018 r. 
5. Wszelkie informacje dostępne są pod adresem mailowym: przekopana@przemyska.pl lub 
pod nr telefonu 16 6767 70 50. 
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.  
 
 
 
 
 

 


