
I ŚWIĘTOKRZYSKI KONKURS PIEŚNI I PIOSENKI NIEPODLEGŁEJ 

STASZÓW 2021 

 

§1 Organizator 

1. Organizatorem Konkursu jest Staszowski Ośrodek Kultury. 

2. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Staszów. 

 

§2 Cele Konkursu 

Celem konkursu jest: 

  godne uczczenie Święta Niepodległości,  

 prezentacja i promocja utalentowanych artystycznie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych  

z województwa świętokrzyskiego,  

 pielęgnowanie tradycji śpiewania polskich pieśni patriotycznych,  

 wspieranie wychowania patriotycznego,  

 podniesienie świadomości narodowej.  

 

§3 Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby od 3. roku życia, będące mieszkańcami 

województwa świętokrzyskiego. 

2. W konkursie mogą wziąć udział soliści i/lub instrumentaliści oraz soliści z akompaniatorem 

(akompaniatorami). 

3. W drugim etapie konkursu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun 

(nauczyciel, rodzic lub upoważniona przez niego osoba). 

 

§4 Zakres prezentacji 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: 

a) kategoria I – przedszkola (soliści i grupy) 

b) kategoria II – szkoła podstawowa – klasy I-IV – soliści, 

c) kategoria III - szkoła podstawowa - klasy V-VIII – soliści, 

d) kategoria IV – szkoły ponadpodstawowe – soliści, 

e) kategoria V–zespoły muzyczne (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe                                 

do 8 osób), 

f) kategoria VI – osoby dorosłe – soliści, 

g) kategoria VII – zespoły muzyczne (osoby dorosłe do 8 osób). 

  



 

§5 Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

2. a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu oraz spełnienie wymogów formalnych, o których mowa w przedmiotowym 

regulaminie.  

b) przesłanie w formacie mp4 nagrania audio-wideo jednego utworu o tematyce patriotycznej, 

zaprezentowanego w języku polskim w terminie do 04.11.2021r. (nagranie nie może 

przekraczać 4 minut, dopuszcza się udostępnienie nagrania poprzez link do strony, platformy 

itp.) Plik z nagraniem oraz formularz zgłoszeniowy  należy przesłać  

w terminie od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 04 listopada 2021 r. na adres email: 

konkursy@sok.info.pl.  

3. W przypadku uczestnika/uczestników niepełnoletnich formularz podpisuje rodzic lub opiekun 

prawny lub nauczyciel zgłaszającego. 

4. Dostarczenie/udostępnienie nagrania wraz z formularzem jest traktowane jako zgoda 

uczestnika/uczestników na udział w konkursie według przedstawionych zasad. 

5. Zarejestrowane nagranie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich zgodnie  z Ustawą                     

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

§6 Zasady konkursu, ocena prezentacji wokalnych 

1. Konkurs odbywa się dwustopniowo. 

2. Komisja oceniająca powołana przez Organizatora dokonuje przesłuchań przesłanych 

materiałów: w wyniku analizy i oceny z każdej kategorii wyłania maksymalnie 3 

osoby/zespoły muzyczne, które wezmą udział w koncercie finałowym. 

3. Koncert finałowy odbędzie się 10 listopada 2021r. o godz. 17.00 w siedzibie Organizatora  

w Staszowie przy ul. Parkowej 6.  

4. Osoby/zespoły zakwalifikowane do 2. etapu zobowiązane są do niezwłocznego potwierdzenia 

udziału i przesłania wymagań technicznych niezbędnych do realizacji występu. 

5. Podczas koncertu komisja dokona oceny prezentacji z uwzględnieniem następujących 

kryteriów:   

- dobór repertuaru (tekstu i muzyki), 

- umiejętności wokalne i muzyczne uczestników, 

- sposób interpretacji, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

9. Jury sporządzi protokół konkursu. 

 

§7 Nagrody 

1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów, a dla wszystkich 

pozostałych uczestników dyplomy uczestnictwa. 

2. Nauczyciel/opiekun zgłaszający ucznia (wskazany w zgłoszeniu) może otrzymać 

potwierdzenie przygotowania ucznia do konkursu.  
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§8 Informacje pozostałe 

1. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty związane z udziałem w Konkursie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu. Wszelkie zmiany 

oraz informacje dot. Konkursu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora.  

3. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji, 

rozstrzyga organizator. 

4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać, kontaktując się z Organizatorem: 

sok@sok.info.pl (temat: Niepodległa), tel. 15 864 41 12 w. 24 (Krzysztof Laskowski). 
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