
Regulamin Konkursu Pieśni Patriotycznej  

„Na żołnierską nutę” 

 

 

Termin: 10 listopada 2020 r. 

Godzina :  14.00 - 15.00 

Miejsce : świetlica szkolna 

Cele:  

- pielęgnowanie wartości patriotycznych, 

- popularyzacja polskich piosenek patriotycznych, 

- rozwijanie i rozbudzanie wartości wrażliwości muzycznej,  

- wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich  

  umiejętności na forum świetlicy, 

- propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci, 

- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa 

Organizatorzy konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 65 w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu.   

 

Warunki konkursu: 

- w konkursie biorą udział dzieci klas 1 – 3 uczęszczające do świetlicy szkolnej 

- dzieci prezentują jedną z pięciu wybranych piosenek (dwie pierwsze zwrotki): 

1) Przybyli ułani pod okienko 

2) Pierwsza Kadrowa (Raduje się serce) 

3) Wojenko, wojenko 

4) Marsz Pierwszej Brygady 



5) Hymn Polski 

- łączny czas prezentacji utworu nie może przekraczać 5 minut, 

- uczniowie mogą zaśpiewać wybraną pieśń a capella lub z nagranym podkładem 

instrumentalnym albo z akompaniamentem nauczyciela,  

- zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres : 

swietlica.zspnr5.poznan@gmail.com    ( należy podać : imię, nazwisko, klasa, 

tytuł pieśni ) 

Kryteria oceny : 

- ocenie podlega znajomość tekstu i melodii (czystość brzmienia), 

- wrażenia artystyczne, 

- muzykalność i warunki głosowe wykonawców 

 

Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.   

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.zsp5.poznan.pl.  
 

Postanowienia końcowe  : 

1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy               

o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                    

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy                   

o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 

rozporządzenia 2016/679. 

2. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 65 w Poznaniu. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach 

przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania                               

i odbioru nagrody. 

4. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie www.zsp5.poznan.pl 

oraz w siedzibie Organizatora. 

5. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie 

zasady zawarte w regulaminie. 

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania nazwisk zwycięzców konkursu 

na stronie szkoły. 
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