
 KONKURS  

POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ  

„NIEPODLEGŁA, NIEPOKORNA”” 

Regulamin 

Organizator : Jasielski Dom Kultury w Jaśle  

Termin: 12 kwietnia 2018 r. godz. 9.00 

Cele konkursu:  

- uczczenie 100-lecia niepodległości poprzez prezentację poezji i pieśni 
patriotycznych  

–    wytworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych oraz 
upowszechnienie wśród młodzieży piękna mowy ojczystej, dorobku kultury 
narodowej i kultury żywego słowa, 

 –   pogłębianie wśród młodzieży szkolnej znajomości polskich pieśni o tematyce  
patriotycznej, zainspirowanie do poszukiwania utworów mało znanych i 
zapomnianych oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej.  

Uczestnicy: 

 Soliści i duety oraz recytatorzy z powiatu jasielskiego 

 kategorie wiekowe :  

-11-15 lat 

-16-18 lat  

Recytator prezentuje jeden utwór (wiersz lub fragm. prozy ) zaś solista (duet) 
jedną pieśń lub piosenkę o tematyce patriotycznej pochodzącą z lat 1918 r. - 
2018 r. 

Czas trwania prezentacji nie powinien przekroczyć 4 minut. 

Pieśni  mogą być prezentowane z akompaniamentem własnym (organizatorzy 
zapewniają fortepian) lub z półplaybackiem nagranym na płycie CD w formacie 
audio. 



Jury oceniać będzie:  dobór repertuaru, autentyczność prezentacji, dykcję i 
interpretację, wrażliwość artystyczną, muzykalność wykonawców, aranżację 
utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. 

Zgłoszenia należy przesłać do 5 kwietnia 2018 r. na karcie zgłoszenia na adres :  

Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło. 

Wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych . 

Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej JDK -
http://www.jdkjaslo.pl/ 

Zgłoszenie się uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem 
warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone utwory 
wybrane przez uczestnika nie naruszają praw osób trzecich. 

Organizatorzy sugerują by w przypadku większej liczby  chętnych przeprowadzić 
eliminacje wstępne  i wytypować do konkursu do 3 solistów (lub duety) i 
recytatorów z każdej kat. wiekowej. 

Nagrodzeni recytatorzy i wokaliści wezmą udział w KONCERCIE LAUREATÓW , 
który planowany jest na 3 maja 2018 r. Wtedy wręczone zostaną nagrody i 
wyróżnienia. Nieobecność na koncercie jest równoznaczna z rezygnacją z 
nagrody.  

Dodatkowych informacji udzielają Helena Gołębiowska –instruktor teatralny 
JDK -Tel. 13 4435153 oraz Ewa Grzebień – instruktor muzyki JDK – Tel. 13 443 
5161 

 

  


