
REGULAMIN 
I Konkurs Pieśni Patriotycznej on-line  „SPRAGNIENI WOLNOŚCI” 

pod Patronatem Wójta Gminy Przeciszów

I. ORGANIZATOR KONKURSU
- Gmina Przeciszów,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie
Patronat Honorowy – Pan Tomasz Kosowski – Wójt Gminy Przeciszów
Patronat Honorowy – Pan Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

II. CELE KONKURSU
-  wspieranie uzdolnionych dzieci  i  młodzieży poprzez umożliwienie prezentacji  ich umiejętności
wokalnych,
-  wspieranie  wychowania  patriotycznego  młodego  pokolenia  poprzez  formę  aktywności
artystycznej,
- pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju,
- podniesienie poziomu świętowania wydarzeń ojczyźnianych w środowisku lokalnym.

III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs  skierowany jest  do dzieci  i  młodzieży z terenu Doliny Karpia oraz  Gminy Oświęcim.
Uczestnikami Konkursu mogą być: soliści lub duet. 
Konkurs oceniany będzie w trzech grupach wiekowych:
a) klasy 1-3 
b) klasy 4-6
c) klasy 7-8
2. Ścieżka dźwiękowa pod wykonywany utwór tworzona może być za pomocą:
- akompaniamentu własnego,
- akompaniamentu w wykonaniu muzyka towarzyszącego (max. 2 osoby),
- podkładu muzycznego
3. Gotowy utwór w formacie mp3 należy dostarczyć do Organizatora (Gminna Biblioteka Publiczna
w  Przeciszowie)  na  nośniku  elektronicznym,  tj.  pendrive,  cd,  za  pomocą  poczty  e-mail  lub  za
pomocą programów do transferu danych. 
4.  Uczestnik  powinien  oznaczyć  plik  imieniem  i  nazwiskiem  wykonawcy,  z  jednoczesnym
dostarczeniem wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz oświadczeń.
5. W konkursie uczestnik może przedstawić jeden utwór muzyczny (wykonany w języku polskim,
w formie piosenki), który będzie związany z tematyką patriotyczną.
6. Maksymalny czas trwania nagrania – 5 minut.
7.  Podkład  muzyczny  nie  może  zawierać  nagrań  innych  głosów  wokalnych,  niż  wykonawca
(wykonawcy).
8.  Uczestnik  Konkursu  nadsyłając  swoje  zgłoszenie  oraz  utwór  rezygnuje  tym  samym
z  jakichkolwiek roszczeń finansowych, wynikających z praw wykonawczych i pokrewnych.
9. Zgłaszane nagrania mają być WYŁĄCZNIE w formacie audio (dźwięk).



IV. ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie  jest  wypełnienie Karty  Zgłoszenia wg załączonego wzoru
oraz  wymaganych  oświadczeń w  terminie  do  28  października  2020  roku i  dostarczenie  ich
osobiście do Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie, ul. Długa 6 lub przesłanie ich w formie
skanu za pomocą poczty elektronicznej na adres:  biblioteka@gbprzeciszow.pl wraz z nagranym
utworem w formacie mp3 (nie przyjmujemy plików video!).

V. KRYTERIA OCENY
1. Przez Organizatora zostanie powołane Jury, które oceniając nagrania będzie brało pod uwagę:
- dobór repertuaru, zgodność tematyki z charakterem konkursu,
- dykcja,
- muzykalność i warunki głosowe wykonawców,
- staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii),
- oryginalność interpretacji.
2. Jury dokona oceny prac. W każdej z trzech grup wiekowych zostaną wyłonieni zwycięzcy (miejsca
1-3) oraz wyróżnienia.
3.  Zgłoszone  do  Konkursu  utwory  muzyczne  nie  mogą  naruszać  praw  innych  osób.
W szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich. Przygotowane aranżacje powinny nosić
cechy  dobrych  obyczajów,  nie  powinny  zawierać   treści  dyskryminacyjnych  ze  względu  na
światopogląd, wyznawaną religię, płeć, pochodzenie etniczne.
4. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników łamiących Regulamin.

VI. NAGRODY
Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych zostaną nagrodzeni statuetkami, dyplomami oraz
nagrodami rzeczowymi. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom za udział.
Organizator  poinformuje  zwycięzców  oraz  uczestników  o  wynikach  Konkursu  na  stronie
internetowej www.gbprzeciszow.pl.

Wręczenie nagród nastąpi w dniu 10.11.2020 roku w Domu Kultury w Przeciszowie
o godzinie 18.00.

http://www.gbprzeciszow.pl/
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