
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ‼ 
„Rozśpiewani Bratniacy”

1. CELE KONKURSU:
a) Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej  młodzieży.
b) Wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich 

umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
c) Propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży,
d) Popularyzacja klasyki polskiej  piosenki   oraz jej walorów artystycznych, 
e) Rozwijanie talentów.

2. ORGANIZATOR KONKURSU:
Organizatorem Konkursu jest ‼  Dyrektor Zespołu Szkół CKR im. A. Świętochowskiego 
w Gołotczyźnie.
Pomysłodawcą i Sponsorem konkursu jest absolwent Szkoły Pan Wiesław Kownacki.

3. WARUNKI KONKURSU:
a) Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą indywidualni 

wykonawcy lub duet.
b) Uczestnikami mogą być uczniowie, absolwenci, nauczyciele.
c) Jeden wykonawca może startować w dwóch kategoriach.
d) Czas wykonania w danej kategorii nie może przekraczać 5 minut. 
e) Uczestnicy wykonują wybrany przez siebie utwór w następujących kategoriach:

• piosenka ludowa,
• piosenka patriotyczna,
• piosenka religijna,
• polskie przeboje XX wieku.

f) Piosenki można wykonywać z wykorzystaniem  podkładu muzycznego, premiowane 
będzie wykonanie z akompaniamentem.

g) Organizator ustala kolejność występów.
h) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA.
i) Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki Regulaminu oraz na 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby 
organizacji i promocji konkursu.

j) Nośnik z utworem dostarczają uczestnicy w dniu występu.
k) Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury powołane przez organizatora przyzna 

nagrody i wyróżnienia.
4. TERMIN I MIEJSCE:

a) Uczestnictwo w konkursie wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy złożyć do  21 
lutego 2022 r. do biblioteki szkolnej.

b) Konkurs odbędzie się w marcu 2022 r. na sali gimnastycznej w  Zespole Szkół CKR im. 
A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.

5. W konkursie oceniane będą wykonania piosenek w następujących kategoriach:
• piosenka ludowa;
• piosenka patriotyczna;
• piosenka religijna;
• polskie przeboje XX wieku;

Przewidziano także nagrody dla:
• Najlepsza Wokalistka‼ 
• Najlepszy Wokalista‼ 

6. Za 3 pierwsze miejsca przyznane zostaną nagrody (odrębnie dla 
uczniów/nauczycieli/absolwentów):
1 miejsce – nagroda 400 zł;
2 miejsce – nagroda 200 zł;
3 miejsce – nagroda 100 zł.



7. Kryteria oceny poziomu artystycznego:
a) walory estetyczne,
b) kreatywność i pomysłowość,

8. INFORMACJE KOŃCOWE:
Ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje Organizatorowi, który decyduje również 
o wszystkich sprawach związanych z Konkursem, a nieobjętych niniejszym Regulaminem. 
Organizator dysponuje sprzętem nagłaśniającym.
Wszelkich informacji udzielają koordynatorzy: nauczyciele bibliotekarze.

Zapraszamy!


