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Regulamin III Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej  

Lipsko’2021 
 

Organizatorem Festiwalu jest Lipskie Centrum Kultury  

 

Celem konkursu jest: 

• popularyzacja poezji i pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży 

• kształtowanie postaw patriotyczno-obywatelskich oraz poczucia tożsamości narodowej i 
przywiązania do ziemi rodzinnej 

• promocja młodych talentów, prezentacja i doskonalenie umiejętności wokalnych i 
recytatorskich 
 

Zasady konkursu: 

• Konkurs odbędzie się 16 listopada o godzinie 10.00 w dwóch kategoriach 
prezentacji: piosenka oraz poezja patriotyczna 

• W prezentacjach mogą brać udział dzieci i młodzież reprezentujący szkoły podstawowej i 
ponadpodstawowe, placówki kulturalne, organizacje społeczne z podziałem na kategorie 
wiekowe. 

• W każdej kategorii prezentacji placówkę może reprezentować 3 podmioty.  

• Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu konkursu.  

• Wyniki zostaną również opublikowane na profilu facebookowym Lipskiego Centrum 
Kultury oraz stronie internetowej www.lcklipsko.pl 

• Zgłoszenia udziału w Festiwalu należy przesyłać w terminie do 5 listopada  2021r. 

• Karty zgłoszeń  i oświadczenie do pobrania na stronie internetowej: www.lcklipsko.pl 

• W trosce o bezpieczeństwo uczestników i widzów, Organizator poda orientacyjną 
godzinę przesłuchań w poszczególnych kategoriach na stronie oraz fanpagu LCK.  

 
Prezentacja piosenki patriotycznej: 

Kategoria 1. klasy I-III szkoły podstawowe 

Kategoria 2. klasy IV-VI szkoły podstawowe 

Kategoria 3. klasy VII-VIII szkoły podstawowe 

Kategoria 4. szkoły ponadpodstawowe  

 

Dopuszcza się występy solistów, duetów oraz zespołów wokalnych.  

W przypadku duetów i zespołów o zaliczeniu do kategorii decyduje wiek najstarszego członka 

grupy.  

Prezentowany utwór można wykonać do podkładu mechanicznego (półplayback), z 

towarzyszeniem instrumentu/instrumentów oraz a capella. 

Podkłady muzyczne należy przygotować na płycie CD audio lub pendrive z dokładnym opisem: 

imię i nazwisko lub nazwa zespołu, kategoria wiekowa. Uczestnicy przed występem dostarczają 

nośnik z nagranym podkładem muzycznym.  

 

 

 

 

http://www.lcklipsko.pl/
http://www.lcklipsko.pl/
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Recytacja poezji patriotycznej: 

Kategoria 1: klasy I - III szkoły podstawowej  

Kategoria 2: klasy IV - VI szkoły podstawowej  

Kategoria 3: klasy VII -VIII szkoły podstawowej  

Kategoria 4: szkoły  ponadpodstawowe 

 

Repertuar 

• Każdy uczestnik wykonuje tylko jeden utwór/wiersz.  

• Za piosenkę i wiersz patriotyczny uznajemy teksty o tematyce patriotycznej, współczesne 
lub z różnych okresów historycznych, także piosenki wojskowe, upamiętniające postać 
lub wydarzenie z historii Polski lub wyrażające miłość i przywiązanie do ojczyny, 
własnego regionu, ojczystej przyrody. 

• Dopuszczamy utwory wyłącznie w języku polskim. 

• Czas występu nie może przekraczać 5 minut. Należy zaprezentować co najmniej 2 
zwrotki pieśni.  
 

Kryteria oceny 

• Dobór repertuaru 

• Interpretacja utworu i ogólny wyraz artystyczny 

• Znajomość tekstu i dykcja 

• Muzykalność i warunki głosowe  

• Aranżacja utworu (strój, rekwizyty, sceniczne przedstawienie treści) 
 

Nagrody:  

Jury powołane przez Organizatora przyzna statuetki lub nagrody rzeczowe  w poszczególnych 

kategoriach prezentacji oraz wiekowych. 

Wszystcy uczestnicy Festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

 

 

Sposób przeprowadzenia konkursu  

• W  tym roku  planowana jest organizacja festiwalu w trybie stacjonarnym. 

Biorąc jednak pod uwagę dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną, należy 

założyć konieczność przeprowadzenia Festiwalu w trybie online. 

• W związku z tym, prosimy bardzo o wcześniejsze  przygotowanie nagrania audio-video 

zgłaszanego uczestnika, które będzie można przesłać do naszej instytucji w razie  

konieczności zmiany formy organizacji konkursu.  

• Jeśli taka sytuacja zaistnieje, powiadomimy o tym Państwa telefonicznie 
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Zasady konkursu w przypadku przeprowadzenia Festiwalu  online!!! 

• Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 20 listopada 2021 roku, wyniki zostaną 

opublikowane na profilu facebookowym Lipskiego Centrum Kultury oraz stronie 

internetowej www.lcklipsko.pl 

• Konkursowe filmiki będzie można obejrzeć po ogłoszeniu wyników na Fanpage 

Facebook LCK.  

 

Zasady przygotowania nagrań wideo:  
 

a. Wideo może być nagrane telefonem. Nagranie musi być zrealizowane w jednym ujęciu. 
Nie  dopuszcza się montażu i modyfikacji nagranego materiału.  

b. Telefon / kamera powinna być ustawiona na wysokości wzroku uczestnika przeglądu, 
aby uzyskać jak najbardziej naturalny sposób wypowiedzi. Unikamy filmowania z dolnej 
i górnej perspektywy.  

c. Plik filmowy powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, 
kategoria prezentacji i wiekowa, tytuł utworu/wiersza.  

d. Preferowany format plików wideo: mp4, mov. Preferowana rozdzielczość: HD, full HD. 
e. Dźwięk: należy również pamiętać o odpowiedniej jakości audio nagrania, tak by 

uczestnik był w  pełni słyszalny podczas odtwarzania na komputerze.  
f. W czasie nagrania nie powinny dochodzić  zbędne dźwięki (gwar uliczny, przypadkowe 

hałasy itd.). Pomieszczenie, w którym odbywa się  nagranie powinno być pozbawione 
pogłosu.  

g. Zalecamy, aby wykonawca prezentował się na neutralnym tle (pusta ściana, kurtyna,  
jednobarwna zasłona itp.).  

h.  
Sposób przesyłania nagrań:  

Nagrania należy przesłać na adres konkurs@lcklipsko.pl na jeden z trzech sposobów: 
1. fizyczny plik przesłany drogą e-mailową na adres Organizatora  
2. zamieszczenie pliku na Dysku Google i przesłanie na adres Organizatora linku, z 

możliwością  pobrania nagrania  
3. przesłanie pliku na adres Organizatora za pomocą WeTrasnfera  

 
Prosimy o  nie przesyłanie linków do YouTube!!!  
W temacie prosimy o wpisanie „festiwal patriotyczny”. 
W treści wiadomości należy wpisać imię i nazwisko, kategorię prezentacji i kategorię wiekową. 
Karty zgłoszenia muszą być podpisane i zeskanowane (może być wykonane zdjęcie zgłoszenia z  
widocznym podpisem) 
Zgłoszenia bez podpisu nie będą przyjmowane. 
 
Dodatkowe informacje i uwagi końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. 
Wszystkie sprawy sporne Regulaminu rozstrzyga Organizator. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest niemożność uczestniczenia w Konkursie. 
Osoby do kontaktu: Iwona Rychter, Danuta Zygmunt  tel. 48 37 80 184 
 
 

http://www.lcklipsko.pl/
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Zapraszamy do udziału w konkursie!!! 
III Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej’ Lipsko 2021 jest organizowany w ramach projektu 
„Alfabet patriotyzmu” 
 
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego  Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach 
Programu Dotacyjnego „Niepodległa” 


