
 

REGULAMIN  

IX MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ 

 

1. Konkurs ma zasięg regionalny. Adresatami Konkursu są uczniowie IV – VIII klas szkół             

podstawowych. 

2. Organizatorem głównym Konkursu jest XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana         

Żeromskiego w Krakowie. 

3. Konkurs odbędzie się 18 listopada 2020 roku o godzinie 9.00 w Krakowie, w XXV              

Liceum Ogólnokształcącym, ul. Telimeny 9. 

4. Cele konkursu:  

● Promowanie wartości patriotycznych. 

● Rozwijanie talentów, innowacyjności i kreatywności artystycznej uczniów. 

● Kształtowanie postaw obywatelskich i respektowanie norm społecznych. 

● Integracja środowiska lokalnego i społeczności szkolnych wokół wartości. 
 

5. Zasady Konkursu: 

● Uczestnicy muszą zaprezentować się w dwóch kategoriach jednocześnie: pieśni         

i poezji  o tematyce patriotycznej. 

● Obie kategorie są oceniane łącznie. 

● Przyjmowane będą zgłoszenia solistów i zespołów traktowanych jako podmioty         

konkursu. 

● Każdy uczestnik (podmiot) proszony jest o zaprezentowanie jednej pieśni  

i jednego wiersza o tematyce patriotycznej. 

● W przypadku zgłoszenia zespołu wokalnego, przedstawiciel grupy recytuje utwór         

poetycki. 



● Dobór repertuaru: utwory poetyckie, pieśni lub piosenki o tematyce zgodnej          

z wymogami konkursu. 

● Każda szkoła może zgłaszać dowolną liczbę uczestników. 

6.  Zasady zgłaszania uczestników: wypełnione karty zgłoszeniowe prosimy odesłać  do dnia  

6 listopada 2020 roku na adres szkoły: ul. Telimeny 9, 30 - 838 Kraków lub na adres                 

mailowy: konkurs@xxvlo.pl jednocześnie obowiązuje rejestracja na stronie mkpipp.xxvlo.pl        

za pomocą formularza zgłoszeniowego, w którym należy przekazać szczegółowe informacje          

oraz zapotrzebowanie techniczne, a w przypadku prezentacji utworu z podkładem          

muzycznym - plik odpowiednio opisany należy tam umieścić. 

  

7.  Zasady oceniania:  

● Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz przyznawaniem uczestnikom       

punktów w poszczególnych kategoriach t. j.: dobór repertuaru, opracowanie         

utworu, dykcja, walory głosowe, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny czuwać         

będzie Jury złożone z przedstawicieli instytucji, które objęły Konkurs honorowym          

patronatem. 

● Jury będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, a w kwestiach            

spornych będzie podejmowało decyzje większością głosów. 

8. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu cyfrowego,            

wydawnictw albumowych, encyklopedycznych i książek oraz udział w uroczystym         

koncercie,  który odbędzie się w dniu konkursu. 

9. Każdy podmiot biorący udział w konkursie otrzyma dyplom uczestnictwa. 

10. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów          

związanych z organizacją Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie         

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). 

11.  Organizator Konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników. 

12. Uczestnik, zgłaszający się do udziału w Konkursie i biorący w nim udział, wyraża zgodę               

na treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień. 
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13. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora            

jego danych osobowych oraz na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie fotografii           

analogowej i/lub cyfrowej w ramach działań fotograficznych przeprowadzonych podczas         

Konkursu, a także na nieodpłatne i wielokrotne rozpowszechnianie tych zdjęć w formie           

fotografii analogowej i/lub cyfrowej, zwłaszcza dla celów związanych z wykonywaniem          

zobowiązań wynikających z Konkursu. 

14. Wszelkich szczegółowych informacji udzielają osoby odpowiedzialne za organizację         

Konkursu: Katarzyna Jędrzejczyk – Kiełbasa, Anna Skarbińska – Sądel. 

 


