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   www.baczynski.org      poczta@baczynski.org 

   

REGULAMIN 

KUJAWSKIEGO KONKURSU  PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ  
  

I. Organizator 

Zespół Szkół Nr 4 we Włocławku, ul. Kaliska 108A, 87-800 Włocławek 

  

  

II. Cele Konkursu 

1. Wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej.  

2. Przywracanie zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych polskich pieśni patriotycznych 

i wojskowych. 

3. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa  kraju.  

4. Propagowanie obchodów świąt narodowych.  

5. Pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny.  

6. Popularyzowanie i wspieranie muzycznych talentów.  

  

III. Uczestnicy 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (7-8 klas) i szkół ponadpodstawowych 

z terenu Miasta i Gminy Włocławek. Do konkursu zgłaszać się mogą zarówno soliści, duety jak 

i zespoły wokalno-instrumentalne (max. 5-osobowe). 

 

IV. Termin i miejsce konkursu 

1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 października 2022 r. drogą mailową lub osobiście 

w siedzibie szkoły. 

2. Weryfikacja nadesłanych zgłoszeń – 27-28 października 2022 r. 

3. Gala finałowa, wyłonienie finalistów oraz wręczenie nagród – 5 listopada 2022 r. godz. 11:00, 

Zespół Szkół Nr 4 we Włocławku. 

  

V. Warunki uczestnictwa. 

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy zgłoszeni pisemnie do Organizatora na 

formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do regulaminu (Załącznik Nr 1). Każdy 

uczestnik jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku 

zgodnie z RODO (dołączona do formularza zgłoszeniowego).  

2. Uczestnicy przygotowują i zgłaszają jeden utwór patriotyczny/wojskowy (długość utworu do 

10 minut), w postaci nagranego filmu swojego występu, na pocztę elektroniczną szkoły 

poczta@baczynski.org lub dostarczają do szkoły na nośniku np. USB. 

3. Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników, w tym zespoły wokalno-instrumentalne.  

4. Za utwór patriotyczny/wojskowy uważa się:  

 pieśń lub piosenkę, z której emanuje umiłowanie ojczyzny,  

 piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej,  

 piosenkę upamiętniającą wydarzenie lub postać z historii Polski, 
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 piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną lub wojskową. 

5. Uczestnicy konkursu prezentują utwory wyłącznie w języku polskim oraz z podkładem 

muzycznym.  

6. Podkładem muzycznym może być akompaniament np.: gitary, skrzypiec lub podkład 

muzyczny. Organizator konkursu zapewnia pianino elektryczne oraz nagłośnienie 

instrumentów wyszczególnionych w formularzu zgłoszeniowym (o ile zajdzie taka potrzeba – 

do ustalenia po próbie akustycznej, max. 2 godz. przed konkursem). 

7. Niedopuszczalny jest podkład muzyczny z wykorzystaniem chórów lub drugiego głosu oraz 

wykonanie utworu z playbacku. 

  

VI. Zgłoszenia uczestników i terminy 

1. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 października 2022 r. Formularz zgłoszeniowy oraz 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku, należy wysłać na adres mailowy 

organizatora: poczta@baczynski.org   lub dostarczyć osobiście do Zespołu Szkół Nr 4 we 

Włocławku, ul. Kaliska 108A.  

2. Do udziału w gali finałowej zostaną wyłonieni najlepsi uczestnicy, o czym zostaną 

poinformowani drogą mailową lub telefoniczną. Finaliści wykonują ten sam utwór, który 

został dostarczony wraz ze zgłoszeniem do konkursu. 

3. W dniu gali finałowej należy posiadać podkład muzyczny na nośniku USB, CD, mp3 itp., 

w celu przekazania go Organizatorowi konkursu, który ustala kolejność występów. 

4. Uczestnicy nie wezmą udziału w konkursie w przypadku:  

• gdy formularz zgłoszeniowy zostanie przesłany lub dostarczony po wyznaczonym terminie, 

• przesłania nie kompletnych dokumentów zgłoszeniowych lub będą one niezgodne 

z wytycznymi niniejszego regulaminu.  

  

VII. Wyniki konkursu: 

1. Gala Finałowa odbędzie się 5 listopada 2022 roku, o godz. 11:00 w Zespole Szkół Nr 4 we 

Włocławku, ul. Kaliska 108A. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się, po zakończeniu 

gali finałowej. Wręczenie nagród nastąpi po wyłonieniu laureatów konkursu. 

2. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Organizatora oraz w mediach społecznościowych.  

3. Dla 3 laureatów konkursu przewidziano nagrody, dla pozostałych uczestników dyplomy.   

4. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego 

w przypadku wprowadzenia obostrzeń dotyczących pandemii Covid-19.   

   

VIII. Ocena 

1. Komisja konkursowa powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 we Włocławku dokonuje 

oceny występów uczestników Konkursu uwzględniając następujące kryteria:  

• zgodność repertuaru z tematyką konkursu,  

• interpretację i ogólny wyraz artystyczny 

• umiejętności wokalne i instrumentalne wykonawców,  

• staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa). 

2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.  

http://www.baczynski.org/
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IX. Informacje dodatkowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania materiałów wykonywanych podczas 

Kujawskiego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Wojskowej w materiałach promocyjnych Zespołu 

Szkół Nr 4 we Włocławku. 

2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Więcej informacji udzielają organizatorzy konkursu:  

Anna Ostrowska, Jacek Zasada, Marcin Jerzmanowski, tel. 54 234 69 60 w. 27 lub e-mail: 

a.ostrowska@baczynski.org  
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Załącznik Nr 1 

Formularz zgłoszeniowy 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KUJAWSKI KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ 

 

I. SZKOŁA 

Nazwa i adres Telefon E-mail 

 

II.  UCZESTNICY (UCZNIOWIE LUB ZESPOŁY) 

Lp. Imię i nazwisko lub 

nazwa zespołu (instrumenty) 

Kategoria* Tytuł utworu Wymagania 

techniczne dot. 

sprzętu 

1.  

 

 

 

 

 

  

2.  

 

 

 

   

3.  

 

 

 

   

* wpisać SP1, jeśli dotyczy Szkoły Podstawowej lub SP2, jeśli dotyczy Szkoły Ponadpodstawowej 

III. NAUCZYCIEL/OPIEKUN 

Imię i nazwisko Telefon E-mail 

 

Oświadczam, że zgłaszam udział uczestnika/ów w KUJAWSKIM KONKURSIE PIEŚNI 

PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ organizowanego przez Zespół Szkół Nr 4 we Włocławku, ul. Kaliska 

108A oraz zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

 

…………..……………………………………………………   ……….…………………………………………. 

 podpis nauczyciela/opiekuna     podpis dyrektora szkoły 

http://www.baczynski.org/
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU  

W RAMACH  

KUJAWSKIEGO KONKURSU PIEŚNI PATROTYCZNEJ I WOJSKOWEJ 

 

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych: 

 wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego 

dziecka* oraz publikacji wizerunku mojego/mojego dziecka*:  

 

…………………………………………………..…………………….………………………………………………………………… 

(IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA) 

przez Zespół Szkół Nr 4 we Włocławku – Organizatora  KUJAWSKIEGO KONKURSU PIEŚNI 

PATROTYCZNEJ I WOJSKOWEJ, w celu publikacji wizerunku i wyników w/w konkursu na stronie 

internetowej Organizatora i mediach, w szczególności na potrzeby działalności promocyjnej szkoły. 

 Wyrażam również zgodę na publikowanie zdjęć, audio i form filmowych powstałych 

w ramach realizowanego konkursu w materiałach służących popularyzacji działań w zakresie 

edukacji poprzez rozpowszechnianie ich w szeroko rozumianych mediach. 

 Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany tylko 

i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 4 we Włocławku. 

 Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych i wizerunku dostępną na stronie www.baczynski.org.       

 

 

 

………….….………………………………    ….………………………..….……………………………………… 

Miejscowość, data           podpis uczestnika pełnoletniego/rodzica/opiekuna prawnego 

    w przypadku osób małoletnich 

 

        

 

 

*- niepotrzebne skreślić 
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