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II Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej 
w Powiatowym Zespole Szkół 

w     Chojnowie 
l. Organizator: 

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie 59-225 Chojnów, ul. Witosa 1 
www.pzs-chojnow.pl, tel. 076 819 65 10; tel./fax 076 819 65 13  

Il. Termin i miejsce konkursu: 

5 listopada 2019r. godz. 900. Aula, przy ul. Poźniaków 2. 
Konkurs odbędzie się podczas obchodów Tygodnia Patriotyzmu.  
 
III. Cele konkursu: 

Celem konkursu jest: 

*prezentacja i promocja polskich pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży; 
 *wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności 
artystycznej; 
*kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych. 
 
IV. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych  z terenu Miasta i Gminy Chojnów  
oraz uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie. 

V. *Uczestnikami Konkursu mogą być soliści indywidualni, grupy wokalne, grupy wokalno-
instrumentalne 

 *Wprowadza się dwie kategorie wiekowe: 

A- Szkoły Podstawowe; 

B- PZS. 
 
*Szkoła podstawowa  zgłasza do konkursu maksymalnie dwóch wykonawców(solista lub zespół) 
wyłonionych według własnych kryteriów. 
 
Uwaga!  Jeden wykonawca, jako solista może brać udział w jednym utworze. 
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VI. Zasady konkursu: 

*Uczestnicy przygotowują i wykonują jedną piosenkę o charakterze patriotycznym. 
*Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim z podkładem muzycznym lub a cappella. 
*Podkładem muzycznym może być nagranie na nośniku elektronicznym pendrive lub płycie CD. 

*Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie. 
*Czas występu nie może przekroczyć 5 minut. 
 
W przypadku akompaniamentu prosimy o wskazanie w karcie zgłoszenia instrumentu                       
i kontaktu do akompaniatora. 

Zgłoszenia uczestników: 

Zgłoszenia solistów, zespołów oraz grup wokalnych do konkursu dokonują opiekunowie do dnia 30 
października do godz.1500  e-mailem na adres d.dreger@pzs-chojnow.pl  

*Druk zgłoszeniowy w załączniku. 

VIII. Kryterium oceny stanowić będzie: 

*dobór repertuaru, 
*interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny, 
*muzykalność i warunki głosowe wykonawców. 
 
IX. Uwagi dodatkowe: 

*W przypadku pytań odnośnie konkursu proszę kontaktować się e-mailem na adres: 

d.dreger@pzs-chojnow.pl 
*Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody z zał. 1 
do regulaminu konkursu. 
*W związku z autorskim charakterem występów w toku konkursu, organizatorzy nie ponoszą 
odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników praw i interesów innych podmiotów, a w 
szczególności praw własności intelektualnej. 
*Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator. 
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