
KONKURS PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 

– REGULAMIN 2020 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Długosiodle. 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych w trzech kategoriach 

wiekowych: 

Kategoria I – młodsze dzieci (3 – 9 lat) 

Kategoria II – starsze dzieci (10 – 14 lat) 

Kategoria III – młodzież i dorośli (powyżej 14 lat) 

3. Cel Konkursu: Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Dnia 

Niepodległości. Celem konkursu jest pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i 

regionu oraz utrwalanie postaw patriotycznych mieszkańców gminy Długosiodło. 

Konkurs propaguje treści patriotyczne poprzez edukację artystyczną. 

4. Uczestnicy: Do konkursu dopuszcza się udział: 

 solistów, 

 duetów i zespołów wokalnych (maks. do 5 os.) 

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów. 

5. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa: 

 zgłoszenia uczestników konkursu dokonywać należy do dnia 4 listopada 2020r. 

 warunkiem udziału jest:  

o wysłanie karty zgłoszenia  

o dostarczenie nagranego filmiku z prezentacją utworu. Jakość nagrania nie 

może podlegać obróbce studyjnej. Format: mp4. 

 komplet materiałów zgłoszeniowych należy dostarczyć osobiście do siedziby 

biblioteki lub wysłać poprzez serwer zewnętrzny, np. www.wetransfer.com na adres 

e-mail: biblioteka@dlugosiodlo.pl.  

 przystąpienie do konkursu poprzez złożenie wypełnionej i podpisanej karty 

zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu konkursu i jego 

warunków oraz zgodą na utrwalenie i publikowanie wizerunku. 

  czas występu nie może przekraczać 10 minut. 

http://www.wetransfer.com/
mailto:biblioteka@dlugosiodlo.pl


 dopuszcza się prezentację utworów o tematyce patriotycznej, wyłącznie w języku 

polskim (z podkładem muzycznym, z towarzyszeniem akompaniamentu lub a’ 

cappella).  

6. Jury i kryterium ocen: 

Z uwagi na sytuację z COVID-19, Konkurs będzie zorganizowany w formie On-Line, 

a wyłonieni laureaci zostaną powiadomieni i zaproszeni po odbiór nagród, a 

zwycięskie nagrania zostaną opublikowane na stronie WWW i profilu Facebook 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle. Przesłuchania nadesłanych materiałów 

podlegają ocenie jury powołanego przez Organizatora. W każdej kategorii zostanie 

przyznana 1 nagroda. Organizator dopuszcza przyznanie dodatkowych wyróżnień. 

Kryterium oceny stanowić będzie: 

 dobór repertuaru, 

 interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny, 

 innowacje artystyczne, 

 muzykalność i warunki głosowe wykonawców. 

7. Informacja dla uczestników przystępujących do konkursu: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników przystępujących do 

konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Długosiodle, z siedzibą przy ul. 

Królowej Jadwigi 36. 

2. Dane osobowe zebrane zostaną w celu potwierdzenia uczestnictwa w 

konkursie, umożliwienia kontaktu w sprawach bieżących (np. powiadamiania o 

zmianach terminów prób itp.) . 

3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Dane przekazywane są dobrowolnie. 

5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 

kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych. 

8. Informacje dodatkowe: tel. 29 741 25 93, biblioteka@dlugosiodlo.pl 
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Karta zgłoszeniowa w 

 KONKURSIE PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 

 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………. 

Nazwa grupy*:………………………………………………………....... 

Członkowie grupy*:………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania:……………………………………………………. 

Kategoria wiekowa:……………………………………………………… 

Adres e-mail/ Tel.:………………………………………………………. 

 

Nazwa prezentowanego utworu:……………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

 

 

 

Data i podpis uczestnika/-ów (lub rodzica/ opiekuna prawnego osoby małoletniej). 

 

……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

* wypełnić w przypadku duetów/zespołów wokalnych 


