
Rok 2021 na mocy Uchwały Sejmu RP został ustanowiony Rokiem 

 Konstytucji 3 Maja. Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce  

chcąc upamiętnić to wydarzenie ogłasza konkurs piosenki patriotycznej. 

 

GMINNY KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 

 „WITAJ MAJOWA JUTRZENKO” 

Z OKAZJI 230 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTUTUCJI 3 MAJA 

 

REGULAMIN 

 

I ORGANIZATOR 

- OŚRODEK KULTURY SAMORZĄDOWEJ W ŻÓŁKIEWCE 

 

II CELE 

1. Upowszechnienie wiedzy historycznej poprzez pieśń i piosenkę związaną 

z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja 

2. Integracja międzypokoleniowa uczestników  

3. Świętowanie 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

4. Wspieranie wychowania patriotycznego aktywności artystycznej  

5. Popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznych  

6. Doskonalenia warsztatu artystycznego  

7. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego. 

8. Zwiększenie świadomości dotyczącej nowoczesnych środków przekazu.   

9. Promocja lokalnych talentów  

 

 

III Warunki uczestnictwa i terminy 

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być: soliści, duety , zespoły i grupy 

wokalne, zachęcamy również do wykonań rodzinnych 



2. Oczekujemy piosenek tematycznych związanych ze świętem Konstytucji 3 

Maja np. Witaj Majowa Jutrzenko, Polonez 3 Maja, Bartoszu, Bartoszu i 

inne. 

3. Każdy uczestnik powinien przynieść jeden patriotyczny utwór nagrany 

audiowizualnie np. (telefon,  tablet, kamera) na nośniku (np. pendrive) 

lub  przesłać i dołączyć do formularza zgłoszeniowego w polu „LINK DO 

NAGRANIA”   

4. Za utwór patriotyczny uznaje się :  

 piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać 

historyczną, w tym przypadku związane z uchwaleniem Konstytucji 3 

Maja. 

 pieśń lub piosenkę, z której tekstu emanuje umiłowanie ojczyzny   

 piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej.   

 piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną.  

 

5.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe wypełnienie 

formularza  zgłoszenia do dnia  25.04.2021r. i przesłanie go do Organizatora.   

 

 

IV KOMISJA KONKURSOWA I NAGRODY  

1. Komisję artystyczną powołuje Organizator,  

2. Komisja artystyczna oceniać będzie dobór repertuaru dostosowany do 

wieku i możliwości  

wokalnych, walory głosowe, własną interpretację piosenki, muzykalność, 

indywidualność artystyczną.  

3.Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:  

 Dzieci do lat 7 

 Młodzież do lat 18 

 Dorośli do lat 65 

 Seniorzy od lat 66 

  

 

4.W każdej kategorii przyznane zostaną  trzy miejsca (I,II,III)  

5.Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody.  

6. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30.04.2021 r.  



7.Wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi indywidualnie, po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.   

8. Otrzymane nagrania udostępnimy na stronie oraz profilu Facebook 

podczas Świąt Majowych (1-3 maja). 

 

  

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1.Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją 

regulaminu Konkursu.  

2.Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji 

regulaminu.  

DANE ORGANIZATORA:  

Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce 

 Ul. Krótka 3 

 22-335 Żółkiewka 

 oks_zolkiewka@poczta.onet.pl 

 Tel. 510-771-553, 510-768-145 
https://oks-zolkiewka.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oks-zolkiewka.pl/


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

NA GMINNY KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 

 

 1. Imię i nazwisko wykonawcy (solista) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Imiona i nazwiska wykonawców (duet, zespół) 

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

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

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

3. Kategoria wiekowa 

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

4.Dane kontaktowe( Adres, telefon) 

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

5. Rodzaj nośnika 

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

6. Tytuł utworu 

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

 

OŚWIADCZENIE  

      Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu na piosenkę patriotyczną i akceptuję jego 

treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym wizerunku) w celu udziału w 

konkursie organizowanym przez Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce, zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1).  

Wizerunek, imię i nazwisko uczestnika oraz praca konkursowa może być publikowana na stronie 

internetowej, facebooku i innych publikacjach Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce.  

      Zapoznałem/łam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych osobowych i 

możliwości ich poprawienia.  

 

 

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

   miejscowość, data                                                                      czytelny podpis uczestnika (opiekuna)  

 

 

 


