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Regulamin IV Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej Lipsko’2022 

 

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  w  czwartek 24 listopada o godzinie 10.00 w dwóch kategoriach 
prezentacji: piosenka oraz poezja patriotyczna 

− W prezentacjach mogą brać udział dzieci i młodzież reprezentujący szkoły podstawowe  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 10  listopada  2022r na 
adres: 
Lipskie Centrum Kultury, ul. Rynek 2, 27-300 Lipsko lub mailowo na adres: 
konkurs@lcklipsko.pl 

− 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 oraz zespołów wokalnych.  

W przypadku 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 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.  

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.  

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  ich niepodania  jest 
brak możliwości uczestniczenia w Konkursie. 
Osoby do kontaktu: Iwona Rychter, Danuta Zygmunt  tel. 48 37 80 184 
 
 
 
 
 
 
Zapraszamy do udziału w konkursie!!! 


