
II WOJEWÓDZKI KONKURS 
PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ 2017 

 
 
ORGANIZATORZY: 

− Szkoła Podstawowa nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie 
ADRESACI KONKURSU: 

− Uczniowie szkół podstawowych 
CELE KONKURSU: 

− Stworzenie możliwości zaprezentowania twórczości muzycznej uczniów. 
− Rozbudzanie aktywności muzycznej i talentów wokalno-instrumentalnych. 
− Pobudzanie zainteresowania pieśnią żołnierską i patriotyczną oraz kultywowanie tradycji śpiewania. 

KATEGORIE: 
Uczestnicy występują w trzech kategoriach: 

I. soliści:  klasy I - III  
II.  soliści:  klasy IV - VI  
III.  zespoły (duety): klasy I – III 
IV.  zespoły (duety): klasy IV-VI 

REGULAMIN: 
a) Każdy solista lub zespół prezentuje jeden utwór. 
b) Utwór nie może trwać dłużej niż 6 min. 
c) Zespół nie może liczyć więcej niż 15 osób. 
d) W każdej z czterech kategorii dopuszcza się prezentację jednej jednostki wykonawczej z danej 

placówki. 
e) Jury oceniać będzie: 

* dobór repertuaru * intonację, emisję głosu, dykcję * ogólny wyraz artystyczny * 
f) Akompaniament do utworów muzycznych może być z płyty CD (audio lub mp3) lub grany na żywo 

(instrumenty we własnym zakresie). 
g) Kolejność występów ustala organizator. 
h) Dla zwycięzców przewidziane są nagrody, a każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział. 
i) Powołane przez Organizatorów jury może przyznać: 

  - nagrody w poszczególnych kategoriach  
  - wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. 

j) Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych SP nr 3 w Łańcucie informacji 
osobowych zawartych w formularzu oraz zdjęć zrobionych podczas Konkursu. 

k) Każdy uczestnik pokrywa swoje koszty podróży. 
l) Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 
m) Po upływie terminu zgłoszeń nie będą uwzględniane żadne zmiany personalne. 

 
TERMIN  ZGŁOSZENIA: 
Kartę zgłoszenia w terminie do 27.03.2017 r. należy przesłać pocztą, faksem lub dostarczyć osobiście do: 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie 
ul. 29 Listopada 21, 37-100 Łańcut 
tel./fax 17 225 24 34 
tel. kom. 515 122 281 
Zgłoszenia można przesłać także e-mailem na adres: sp3lancut@poczta.onet.pl 
Przesłuchania i finał konkursu odbędzie się 07.04.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Łańcucie,                  
ul. 29 Listopada 21. Początek godz. 9.00. 
 
KOORDYNATORZY  KONKURSU:  
Tomasz Orzechowski 
  
 


