
XI GMINNY  KONKURS  PIEŚNI  PATRIOTYCZNEJ, POWSTAŃCZEJ  
ORAZ PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ 

 
 
 

REGULAMIN 
 
 
ORGANIZATORZY  ARTYSTYCZNI  KONKURSU: Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-
Krzywdy w Zawoi. 
 
 
CELE  KONKURSU: 

- Popularyzacja śpiewania piosenek patriotycznych w środowiskach dzieci i młodzieży szkolnej 
gminy Zawoja, 

- Prezentacja dorobku młodych wokalistów, 
- Inspirowanie dzieci i młodzieży do poszukiwań artystycznych, 
- Doskonalenie warsztatu muzycznego, 
- Konfrontacja, aktywizacja środowisk twórczych i edukacyjnych. 

 
DATA I MIEJSCE KONKURSU: 6 listopada 2019 r., godzina 10.00 –  sala widowiskowa Babiogórskiego 
Centrum Kultury w Zawoi. 
 
 
WARUNKI  UCZESTNICTWA:  konkurs skierowany jest do solistów, zespołów wokalnych (max 8 osób) 
ze szkół, placówek kulturalno-wychowawczych gminy Zawoja. 
 
Dla solistów w kategoriach wiekowych: 
I kategoria  (6- 9 lat) 
II kategoria (10-12 lat) 
III kategoria (13-15 lat) 
IV kategoria (16-19 lat) 
 
Dla zespołów wokalnych w kategoriach; 
I kategoria (szkoły podstawowe 6-12 lat) 
II kategoria (szkoły podstawowe 13-15 lat) 
 
O zakwalifikowaniu do danej grupy wiekowej decyduje rok urodzenia. 
 
GŁÓWNE  ZASADY  KONKURSOWE 
Każdy solista (zespół) wykonuje 1 piosenkę wyłącznie z akompaniamentem lub półplaybackiem 
nagranym na płytę CD  (uczestnicy są zobowiązani do powielenia sobie półplaybacków).  
Każdy solista (zespół) przed wykonaniem utworu powinien przedstawić jego  rys historyczny. 
Wymagane jest podanie imienia i nazwiska autora tekstu, muzyki oraz krótkie przybliżenie 
okoliczności w jakich był tworzony. 
Laureaci pierwszych miejsc, wystąpią podczas gminnych uroczystości z okazji odzyskania 
niepodległości 11 listopada pod pomnikiem w Zawoi Centrum 
 
UWAGA: 
Laureaci pierwszych miejsc z ubiegłorocznego Konkursu Patriotycznego mogą wystąpić 
w tegorocznym konkursie pod warunkiem, że będzie to inny repertuar od tego, za który otrzymali 
pierwszą nagrodę. 



 
Każda płyta CD musi być opisana w następujący sposób: 
 
Imię i nazwisko (nazwa zespołu)  ...................................... 
 
Kategoria wiekowa   ...................................... 
 
Tytuł piosenki    ...................................... 
 
Nagranie półplaybacku na płycie CD nr  ...................................... 
 
OCENA: jury oceniać będzie; 

- dobór repertuaru 
- walory głosowe 
- wykonanie 
- ogólny wyraz artystyczny 

 
 
Kartę zgłoszenia należy przesłać do 4 listopada br. na adres: Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, 
34-222  Zawoja. Tel./33/ 8775  066, e-mail: bck@zawoja.pl 
 
 
 
KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH : 
 
1.Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Babiogórskie centrum Kultury  w Zawoi  swoje prawa majątkowe do 
artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas XI Gminnego  Konkursu  Piosenki  Patriotycznej, 
Powstańczej  oraz Piosenki  Żołnierskiej w celu wykorzystania ich przez BCK w Zawoi w sposób nieograniczony 
terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:  
a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video;  
b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu;  
c) wprowadzenia do obrotu;  
d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet;  
e) publicznego odtwarzania, wyświetlania;  
f) najmu i dzierżawy;  
g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji. 
 
2.Uczestnicy Konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku  
utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w imprezie. 
3.Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BCK  w Zawoi  na potrzeby 
organizacji XI Gminnego  Konkursu  Piosenki  Patriotycznej, Powstańczej  oraz Piosenki  Żołnierskiej oraz 
zgodnie z celami statutowymi organizatora (w tym na umieszczenie ich na stronie internetowej BCK). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KARTA  ZGŁOSZENIA 
w XI Gminnym Konkursie Piosenki Patriotycznej, Powstańczej oraz Piosenki Żołnierskiej 

 
 
 
 Wykonawca ............................................................................................................................................ 
   /imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu/ 
 
 
Kategoria wiekowa  /zakreślić właściwą – tylko soliści/ 
 
I kategoria  (6- 9 lat) 
II kategoria (10-12 lat) 
III kategoria (13-15 lat) 
IV kategoria (16-19 lat) 
 
 
Tytuł utworu  ............................................................................................................................................ 
 
a/ autor tekstu ........................................................................................................................................ 
 
b/ autor muzyki ............................................................................................................................... 
 
Rodzaj akompaniamentu .................................................................................................................. 
           /np. instrumenty własne, playback/ 
 
Potrzeby techniczne .......................................................................................................................... 
 
Imię i nazwisko prowadzącego /nr telefonu/ ..................................................................................... 
 
Nazwa instytucji delegującej /nr telefonu/....................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
............................................     .......................................................... 
miejscowość i data      pieczątka placówki delegującej 
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