
   
 

 

Zapraszamy na 

 XI Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej 

który odbywa się co roku w Zespole Szkół w Baniosze, ul. Szkolna 1, 

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria 

 Pana Dariusza Zielińskiego. 

 

Tegoroczny przegląd  

odbędzie się dnia 3 listopada 2016 r.  (czwartek).  

 

Uroczyste rozpoczęcie o godzinie 14.00. 
 

 Prosimy o wybranie po jednym uczestniku w każdej z kategorii;  

uczestnik wykonuje jeden utwór o charakterze patriotycznym.  

 

Informujemy, że w przypadku zgłoszenia większej niż 1, liczby uczestników w każdej 

kategorii wykonawczej, dokonamy samodzielnie wyboru i kwalifikacji uczestnika 

do festiwalu, mając na względzie dbałość o poziom artystyczny Festiwalu i kreowanie 

wizerunku Państwa Szkoły na terenie naszej gminy.  

 

 Licząc na Państwa udział  

w XI Gminnym Festiwalu Piosenki Patriotycznej, 

 przypominamy o konieczności przesłania karty zgłoszenia  

do dnia 31 października 2016 r. na adresy: 

 

 

p. Iwona Szymańska nr tel.: 666-364-096,  e-mail: iwonagood@gmail.com 

 

p. Agnieszka Sałańska nr tel.: 734-185-403,  e-mail: agnieszka.salanska@wp.pl 
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XI Gminny Festiwal  Piosenki Patriotycznej  
 

R E G U L A M I N 

I. ORGANIZATORZY 

 Zespół Szkół w Baniosze                                                                                       

Patronat Honorowy Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria 

II. CELE KONKURSU 
 

 wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy 

aktywności artystycznej, 

 propagowanie treści patriotycznych w edukacji młodego pokolenia, 

 kształtowanie współczesnego patriotyzmu poprzez udział w imprezach 

środowiskowych o charakterze narodowym, 

 przywracanie pamięci o polskich pieśniach patriotycznych, pielęgnowanie 

kulturowego dziedzictwa narodowego. 

III. KALENDARIUM FESTIWALU 
 

 październik - przygotowanie corocznego terminarza, rozesłanie pism do szkół, 

przeprowadzenie szkolnych eliminacji. 

 listopad - przeprowadzenie Festiwalu - przesłuchania i wręczenie nagród  

w dniu festiwalu, Koncert Galowy Laureatów podczas gminnych obchodów 

Święta Niepodległości, informacje prasowe i na stronach www.  

IV. UCZESTNICY 

Festiwal kierowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych i gimnazjów  

z terenu Gminy Góra Kalwaria.                                                                                                   

Kategorie festiwalowe:  

• soliści: klasy I - III                     • soliści: klasy IV-VI                • soliści: gimnazjum 

• duety: klasy I-III                        • duety: klasy IV-VI                  • duety: gimnazjum 

• zespoły (do 10 os.): kl. I-III       • zespoły (do 10 os.): kl. IV-VI                                           

• zespoły (do 10 os.): gimnazjum 

• chóry i duże zespoły: w tej kategorii rywalizują pomiędzy sobą uczestnicy  

z wszystkich przedziałów wiekowych 



Uwaga! W zależności od liczby zgłoszeń Organizator może zmienić kategorie 

wykonawcze.  

W przypadku złamania regulaminu i zgłoszenia więcej niż jednego uczestnika 

w każdej z kategorii z danej szkoły, organizatorzy mogą dokonać wyboru  

i zakwalifikować do udziału tylko jeden podmiot wykonawczy, o czym informują 

opiekuna zgłaszającego uczestnika na 2 dni przed festiwalem.  

 

V. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW: 
 

1. Zgłoszenia wykonawców dokonują opiekunowie 

 do dnia 31 października. 

 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na kartach zgłoszeń, zawierających 

następujące informacje: 

a) imię i nazwisko wykonawcy/wykonawców  

(w przypadku zespołu - dokładną liczbę członków),  

b) klasę i nazwę szkoły,  

c) kategorię wykonawczą, 

d) tytuł utworu i jego autora, 

e) imię i nazwisko opiekuna,  

f) wymagania sprzętowe. 

 

3. Do Koncertu Finałowego GFPP podczas gminnych obchodów Święta 

Niepodległości zgłaszani są zwycięzcy poszczególnych kategorii wybrani przez jury 

oraz Laureat Grand Prix. O terminie i miejscu Koncertu Laureatów decyduje patron 

honorowy – Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 

 

4. Zgłoszenie uczestników festiwalu prosimy przesłać na adres e-mail: 

iwonagood@gmail.com lub agnieszka.salanska@wp.pl 

 

5. W sprawie dodatkowych informacji  pprroossiimmyy  oo  kkoonnttaakktt  tteelleeffoonniicczznnyy    

ppoodd  nnuummeerraammii::  666-364-096 - p. Iwona Szymańska 

734-185-403 - p. Agnieszka Sałańska 

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Uczestnicy wyłonieni w szkolnych eliminacjach (maksymalnie jeden podmiot 

wykonawczy w każdej z podanych kategorii) wykonują jeden utwór o tematyce 

patriotycznej, związany z dowolnym okresem z dziejów Polski. 

2. Prezentacja utworu - wyłącznie w języku polskim. 

3. Każdemu wykonaniu musi towarzyszyć akompaniament - towarzyszenie 

instrumentu, podkład muzyczny na CD; nie dopuszcza się wykonań a cappella. 
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VII. OCENA 

 

Komisja konkursowa - jury powołane przez Dyrektora Zespołu Szkół w Baniosze 

dokonuje oceny prezentacji wykonawców  i wyłania laureatów I - III miejsc w każdej 

z kategorii festiwalowych. 

 

Kryterium oceny stanowić będzie: 

1. Dobór repertuaru - odpowiedni do wieku wykonawcy. 

2. Muzykalność i warunki głosowe wykonawcy. 

3. Interpretacja utworu, znajomość tekstu, prawidłowość wykonania. 

4. Innowacje artystyczne. 

5. Ogólne rrażenie artystyczne. 

 

VIII. NAGRODY 
 

Główną nagrodą w Gminnym Festiwalu Piosenki Patriotycznej jest udział 

wykonawców w Koncercie Laureatów organizowanym przez władze gminy w Górze 

Kalwarii w ramach gminnych obchodów Święta Niepodległości. 

 

Jury festiwalowe przyznaje nagrodę Grand Prix, miejsca od I do III (w każdej grupie 

oddzielnie) oraz wyróżnienia (w tym również dla uczniów akompaniujących).  

W szczególnych przypadkach jury może zdecydować o innej formie przyznawania 

miejsc. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają koszty dojazdu  

we własnym zakresie. 

2. Organizator zapewnia nagłośnienie, mikrofony, instrument klawiszowy, 

odtwarzacz CD. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzygają organizatorzy 

GFPP, a w szczególności Dyrektor Zespołu Szkół w Baniosze. 

 

 


