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Projekt: „Patriotyzm na co dzień i od święta w odsłonie jesiennej”    

 

Zapraszamy  
 

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH  

 

do udziału w  

Powiatowym konkursie piosenki patriotycznej i żołnierskiej. 

który odbędzie się 

24 października 2019 r. o godz. 9.00 

w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach, ul. Dolne Przedmieście 1  

 

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje  

Prezydent Miasta Żory oraz Przewodniczący Rady Miasta  

 

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży piosenki patriotycznej, wrażliwości na słowo 

poetyckie o tematyce patriotycznej, kształtowania uczuć patriotycznych i dumy narodowej przy 

pomocy lokalnej, regionalnej i narodowej tradycji, wzmocnienia identyfikacji z miejscem 

pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym oraz wspierania wychowania patriotycznego młodego 

pokolenia.  

 

Organizator: 
Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne 

Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach  

 

Współorganizator: 
Szkoła Podstawowa nr 15 w Żorach 

Urząd Miasta Żory 

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach 

  

REGULAMIN konkursu 

 

1. Termin i miejsce 
Konkurs odbędzie sie w dniu 24.10.2019 r. o godz. 9.00 w Miejskim Ośrodku Kultury   

ul. Dolne Przedmieście 1 w Żorach. Karty zgłoszenia (załącznik nr 1) należy przesłać do 

dnia 18 października 2019 r. do godziny 12.00 na adres 

centrumedukacjiregionalnej@gmail.com 

 

2. Kategorie 
Soliści  

Duety  
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Zespoły (nie więcej niż 8 osób)  

 

Każdy uczestnik, duet lub zespól wykonuje jeden utwór. Placówka zgłasza maksymalnie dwa 

występy w dowolnej kategorii. 

 

3. Grupy wiekowe  
Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych  

Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych 

Uczniów szkół ponadpodstawowych 

 

4. Kryteria oceny  
Dobór repertuaru 

Poprawność i czystość wykonania 

Interpretacja utworów  

Wrażenie artystyczne 

 

5. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w poszczególnych grupach wiekowych 

 

Wytypowani przez komisję wykonawcy wezmą udział w uroczystej gali,  

która odbędzie się 15 listopada 2019 r. o czym zostaną wcześniej poinformowani. 

 

6. Informacje 

            Szczegółowych informacji udziela: 

 Biuro Centrum Edukacji Regionalnej  tel. 32 43 41 193 

 centrumedukacjiregionalnej@gmail.com 

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://cer-zory.pl/konkursy/biezace/  

 

7. Postanowienia końcowe 

Organizator informuje, że będzie wykonywał dokumentację fotograficzną i multimedialną imprezy, 

która będzie wykorzystywana bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w kontekście 

dokumentalnym, informacyjnym oraz promocyjnym projektu ŻSEK i CER w Żorach.  Uczestnictwo 

w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć i materiałów 

multimedialnych przez organizatora. Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez 

uczestników zgody na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. Organizator zastrzega 

sobie prawo do zmiany terminu konkursu. 

 

Uwaga: 

Koordynator Festiwalu w dniu 19 październik 2019 r. skontaktuje się telefonicznie 

z opiekunami drużyn w celu ostatecznego potwierdzenia udziału szkoły w konkursie. W przypadku 

braku takiego kontaktu prosimy opiekuna o telefon lub e-mail. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów. 
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