
POWIATOWY KONKURS PIOSENKI STRAŻACKIEJ I PATRIOTYCZNEJ 
09.11.2018r. 

 
1. Organizatorzy:  

Gmina Kępice, Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP w Kępicach, 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice, Starostwo Powiatowe.  

 

2. Cele konkursu:  

 - wspieranie integralnego rozwoju uczestników w zakresie twórczości 

artystycznej poprzez umożliwianie prezentacji ich umiejętności wokalnych 

- wspieranie wychowania młodego pokolenia poprzez formy aktywności 

artystycznej 

- popularyzacja piosenki o tematyce strażackiej  

- pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju 

- kultywowanie tradycji strażackiej i patriotycznej wśród dzieci i młodzieży  

- podniesienie świadomości narodowej  

- wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów miedzy uczestnikami konkursu.  

 

3. Konkurs adresowany jest do jednostek OSP i  szkół  z Powiatu Słupskiego.  

 

4. Terminarz:  

 - Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie zobowiązane są złożyć kartę 

zgłoszeniową do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice wraz z podkładem 

muzycznym do utworów wpisanych w karcie zgłoszeniowej do dnia 

31.10.2018r.  Odpowiedni wzór karty zgłoszeniowej został rozesłany wraz z 

regulaminem oraz dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w 

Kępicach -  www.biblioteka.kepice.pl  

 

5. Zasady konkursu: 

 - Konkurs odbywał się będzie w trzech kategoriach wiekowych:  

 pierwsza kategoria   - Szkoły Podstawowe klasy I - III  

 druga kategoria  - Szkoły Podstawowe klasy IV - VI  

 trzecia kategoria - Szkoły Podstawowe klasy VII, VIII i Gimnazja  

 

Do każdej kategorii musi się zgłosić minimum 3 solistów lub 3 zespoły. 

 - Repertuar powinien być dobrany do wieku i umiejętności występujących.  

-  Zespoły/ soliści biorący udział w konkursie wykonują obowiązkowo dwa 

utwory:  jeden  o tematyce strażackiej i jeden o tematyce patriotycznej.  



- Utwory mogą być wykonywane a'capella, z akompaniamentem własnym, 

innej osoby lub z nagranym akompaniamentem, który wcześniej musi być 

wysłany do organizatorów ( termin 31.10.2018 r.). 

 - Każda jednostka OSP lub szkoła może zgłosić tylko jednego solistę i jeden 

zespół w poszczególnych kategoriach wiekowych.  

 - Od werdyktu jury nie ma odwołania.  

- Konkurs odbędzie się 09.11.2018r. (piątek) o godzinie 12.00 w sali 

widowiskowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kępicach.  

 

6. Zasady oceniania:  

Zwycięzców wyłania jury powołane przez organizatorów. Jury, oceniając 

poszczególne wykonania, bierze pod uwagę:  

 
 Dobór repertuaru 
 Interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny 
 Wrażenie artystyczne 
 Muzykalność i warunki głosowe wykonawców 

 
7. Nagrody:  
 -Nagrody fundują organizatorzy konkursu.  
- Miejsca I, II, III w każdej kategorii premiowane są nagrodami rzeczowymi . 
- Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie.  
 
8. Informacje dodatkowe:  
 - Kwestie sporne nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy w 
porozumieniu z jury konkursu.  
- Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.  
- Organizatorzy zapewniają podstawowy sprzęt nagłaśniający i odtwarzający.  
- Organizatorzy służą radą w zakresie przygotowania pod nr telefonu:  
534 298 949  - Sylwia Ziemska  
 - Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga  organizator.  
 - Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.  
 
9. Kartę zgłoszeniową wraz z podkładem muzycznym można przesyłać na 
adres Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice 
ul. Pomorska 1 
77 - 230 Kępice lub na adres e-mail: biblioteka@kepice.pl  

 

 

 


