
 

Gminny Koncert Pieśni Patriotycznej 

„Śpiewam mojej Ojczyźnie” 
REGULAMIN 

 
Wstęp  
Wychowanie patriotyczne należy do ważnych zadań podejmowanych przez Akcję Katolicką  

w Polsce.  Koncertowi „Śpiewam mojej Ojczyźnie” towarzyszyć będą słowa Św. Jana Pawła II 

„O ziemio polska! Ziemio trudna i doświadczona! Ziemio piękna! Ziemio moja. Bądź 

pozdrowiona”.  

                                                                                                             (Warszawa, 8.06.1987 r.).  

Organizator  
1. Organizatorem Gminnego Koncertu Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie” jest 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Rokietnicy. 

2. Koncert realizowany jest we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Promocji w 

Rokietnicy  i ma formułę konkursu. 

 

Patronat  
1. Gminny Koncert Pieśni Patriotycznej odbywa się pod honorowym patronatem Księdza 

Dziekana Jacka Chochołka i Wójta Gminy Rokietnica Pana Witolda Szajnego.  

 

Idea Koncertu 
1. Popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej przez dzieci, młodzież i dorosłych.  

2. Pogłębianie miłości do Ojczyzny szczególnie u młodego pokolenia Polaków.  

3. Włączenie się w obchody Narodowego Święta Niepodległości.  

 

Wykonawcy  
1. W Koncercie mogą wziąć udział: soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-

instrumentalne oraz chóry (w różnych kategoriach wiekowych) z terenu Gminy 

Rokietnica: 

I – dzieci przedszkolne; 

II – uczniowie klas I – III;  

III – uczniowie klas IV – VIII; 

IV -  uczniowie szkół średnich; 

V – dorośli; 

VI – mieszana. 

2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia jednego utworu. 

3. Podczas występu Wykonawca może korzystać z własnego akompaniamentu, podkładów 

muzycznych, śpiewać a’ capella. 

4. Wymagane jest pamięciowe (z wyjątkiem prezentacji wielogłosowych – chóry) wykonanie 

utworów w języku polskim.  

 

Zgłoszenia  
1.Zgłoszenie  do konkursu odbywa się poprzez przesłanie wypełnionej  karty zgłoszenia (wzór w 

załączeniu) oraz  NAGRANIA WIDEO (FILMIKU) wykonanej pieśni lub piosenki patriotycznej w 

scenerii niepodległościowej na adres  e-mailowy: maria.szajny@wp.pl do dnia  7 listopada 2021 

roku. 



 W tytule  e -maila należy wpisać: Konkurs: ŚPIEWAM MOJEJ OJCZYŹNIE 

2.Osoba zgłaszająca odpowiedzialna jest za przekazanie Wykonawcy informacji od 

Organizatora.  

3. Zgłoszenie do Koncertu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody przez Uczestników Koncertu (w tym także przez rodziców lub prawnych 

opiekunów osób niepełnoletnich), na publikację i przetwarzanie przez Organizatora ich danych 

osobowych oraz zdjęć na potrzeby Koncertu (zgodnie z Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych).  

4. Informacje dotyczące organizowanego Koncertu będą zamieszczane na stronach 

internetowych Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, Gminy Rokietnica oraz na portalu 

społecznościowym facebook Gmina Rokietnica i GCKiP w Rokietnicy. 

Kryteria oceny wykonywanych utworów:  

 dobór repertuaru, zgodność tematyki z charakterem konkursu,  

 muzykalność i warunki głosowe wykonawców, 

 ogólny wyraz artystyczny, 

 staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii,  

  oryginalność interpretacji.  

Rozstrzygnięcie konkursu: 

1. Spośród nadesłanych wideo prezentacji Jury wyłoni laureatów do dnia  11 listopada 2021 

roku. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Gminy Rokietnica oraz na  portalu 

społecznościowym Facebook: GMINA ROKIETNICA , Gminne Centrum Kultury i Promocji 

w Rokietnicy do dnia 11 listopada 2020 roku.   

2.Gminny Koncert Pieśni Patriotycznej w wykonaniu laureatów konkursu zostanie 

zamieszczony w formie filmu na portalu społecznościowym Facebook: GMINA 

ROKIETNICA , Gminne Centrum Kultury i Promocji w Rokietnicy do dnia 11 listopada 

2021 roku.   

Nagrody 

Zwycięzcy zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Zaś 

uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia. Ze względu na obostrzenia 

sanitarne o wręczeniu nagród poinformujemy  w późniejszym terminie. 

Uwagi dodatkowe  
1. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga ostatecznie Organizator.  

2. Gminny Koncert Pieśni Patriotycznej ma charakter cykliczny i będzie kontynuowany co 

roku. 

      Serdecznie zapraszamy do licznego udziału! 

                                                                                                                    Prezes Akcji Katolickiej w Rokietnicy 

                                                                                                                                    Maria Szajny 


