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Regulamin 

 III Konkursu Pieśni i Utworów Patriotycznych 

Organizator:  

Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Kowalewie Pomorskim oraz 

Stowarzyszenie Miłośników Kultury. 

Dyrektorem Konkursu jest Krzysztof Sypek.  

Biuro konkursu: sekretariat PSM I st. w Kowalewie Pomorskim. 

Sekretariat-nr telefonu 53-53-53-786. E-mail: sekretariat@muzyczna-

kowalewo.pl 

www.muzyczna-kowalewo.pl 

Miejsce przesłuchań: 

ONLINE.NAGRANIA PRZESŁANE NA E-MAIL SZKOŁY. 

Termin: 11.11.2020 r. godz.17:00. 

Cele konkursu:  

 Celem konkursu jest motywowanie oraz promocja uzdolnionych wokalistów 

oraz instrumentalistów uczących się w szkole muzycznej I stopnia w Kowalewie 

Pom. oraz krzewienie wartości patriotycznych i popularyzację tradycyjnych pieśni 

patriotycznych. 

Uczestnicy:  

Konkurs odbywa się bez podziału na grupy.  

Uczestnikami konkursu mogą być soliści lub dowolne zespoły składające się z 

uczniów lub uczniów i nauczycieli PSM I ST w Kowalewie Pom. 

Program: 

Uczestnicy prezentują jeden utwór z proponowanego zbioru pieśni 

patriotycznych – Śpiewnik Pieśni Patriotycznych PWM 2015 r. dołączonego do 

regulaminu w wersji elektronicznej. 

Komisja konkursowa: 

W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele szkoły. Przewodniczącym 

komisji jest dyrektor PSM I ST w Kowalewie Pom. – Krzysztof Sypek. 

O przyznaniu i podziale nagród decyduje ilość głosów(osobno dla publiczności i 

nauczycieli) w ankiecie internetowej umieszczonej na podstronie konkursu. 
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Nagrody: 

Komisja przyznaje pierwszą, drugą i trzecią nagrodę oraz nagrodę publiczności. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Wszelkie informacje o konkursie udostępnione są na stronie 

internetowej www.muzyczna-kowalewo.pl, zakładka Konkurs Pieśni i 

Utworów Patriotycznych. 

 

2. Konkurs polega na przesłaniu na adres e-mail sekretariat 

@muzyczna-kowalewo.pl do dnia 6.11.2020 r. filmu audio wideo 

nagrywanego urządzeniem mobilnym wraz z podanym imieniem 

i nazwiskiem uczestnika. Wymagania-nagranie z ustawieniem 

urządzenia poziomo, w niskiej rozdzielczości, beż żadnych 

efektów i napisów. Maksymalna ilość uczestników to 20 

solistów lub zespołów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

3. Maksymalny czas występu to 5 minut. 

 

4. Z przesłanych filmów zmontowany i wemitowany zostanie 11.11.2020 

r. o godz. 17:00 wspólny materiał na kanele Youtube oraz facebook 

szkoły oraz umieszczone formularz głosowania. Głosowanie odbywa się 

do godz. 19:00. Ogłoszenie wyników w dniu 12.11.2020 r. na stronie 

internetowej. 

 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu z przyczyn 

niezależnych od organizatora. 

 

6. Nagrody zostaną wręczone po zniesieniu ograniczeń związanych z 

COVID-19. 

 

7. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

8. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Stowarzyszenie 

Miłośników Kultury oraz PSM I Stopnia w Kowalewie Pomorskim 

wszelkie prawa majątkowe do artystycznych wykonań, 

zarejestrowanych podczas konkursu, które mogą być wykorzystane w 

celach promocji konkursu. 

 

9. Wysyłając film wraz z imieniem i nazwiskiem, uczestnicy  udzielają 

zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku (zdjęcia, skróty 

filmowe, wywiady)i danych (imię i nazwisko)w związku z promocją 

konkursu oraz ogłoszeniem wyników. 
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10. Wysyłając formularz uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu. 

 

11. Wysyłając formularz uczestnicy oświadczają, że zapoznali się z 

regulaminem konkursu akceptują jego postanowienia. 

 

12. Nagrody ufundowane przez osoby prywatne i instytucje powinny być 

zgłoszone do organizatora przed konkursem. 

 

13. Zgłoszenie uczestnika do konkursu następuje po otrzymaniu filmu wraz 

z imieniem i nazwiskiem uczestnika. 

 

14. Ostateczny termin przyjmowania filmów upływa 6 listopada 2020 r. 

 

 


