
REGULAMIN KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
     GWIAZDY JESIENI 2021 
 
 
1. Organizatorem Konkursu jest Mieroszowskie Centrum Kultury z siedzibą przy ul. 
Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów. 
 
2. Cele konkursu:  
- propagowanie patriotyzmu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez formy 
aktywności artystycznej, 
- popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej,  
- doskonalenie warsztatu artystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych, 
- pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego, 
- promocja talentów. 
 
3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
 
4. Uczestnikami Konkursu mogą być: solista, duet lub zespół. 
 
5. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach: 
 
- kategoria I – dzieci w wieku 5-8 lat; 
- kategoria II – dzieci w wieku 9- 12 lat; 
- kategoria III – młodzież w wieku 13-17 lat; 
- kategoria IV – dorośli – osoby powyżej 18 lat; 
 
5. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być: 
akompaniament własny, akompaniament w wykonaniu towarzyszącego muzyka bądź 
nagranie instrumentalne na nośniku elektronicznym audiofonicznym pendrive. 
Na dostarczonym nośniku powinny znajdować się wyłącznie pliki zawierające 
akompaniament do zgłoszonych utworów. 
O rodzaju akompaniamentu i narzędziach niezbędnych do jego odtworzenia, 
uczestnik ma obowiązek poinformować organizatora w zgłoszeniu. 
 
6. Zgłoszenia wg załączonego wzoru - wypełnione i podpisane odręcznie - należy 
dostarczyć w terminie do poniedziałku 25 października 2021 r. 
- osobiście do Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28, lub 
- drogą mailową wysyłając na adres mck@mck.pl 
 
7. Za utwór patriotyczny uznaje się :  
- pieśń lub piosenkę, z której tekstu emanuje umiłowanie ojczyzny,  
- piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej,  
- piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną, 
- piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną. 
 



 
8. Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji dwa utwory. 
Jednak w przypadku dużej ilości zgłoszonych uczestników, Jury ma prawo 
ograniczyć prezentację do jednego utworu. 
 
9. Konkurs odbędzie się w czwartek, 11 listopada w sali im. W. Szomańskiego  
w Mieroszowskim Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28. 
 
10. 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. 
 
11. Jury wyłoni jednego zwycięzcę w każdej kategorii. 
Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa oraz upominek. 
 
12. Nadesłanie przez wykonawcę zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne  
z wyrażeniem przez niego zgody na:  
- przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu,  
- wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych,  
- rejestrację występu i wykorzystywanie nagrań tego występu w różnych formach 
przez Organizatorów i przez instytucje upoważnione do tego przez Organizatorów 
Zgłaszając się do udziału w konkursie, wykonawca zobowiązuje się przestrzegać 
ogólnych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w związku z COVID-19. 
 
13.Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, 
zobowiązuje się jednak do poinformowania o tym fakcie w odpowiednim poście  
na profilu facebookowym Mieroszowskiego Centrum Kultury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Załącznik do regulaminu– Formularz Konkursowy   
 
 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w „Konkursie Piosenki Patriotycznej” 
Gwiazdy Jesieni 2021. 

 
        Mieroszów, data …………………. 
 
Imię i Nazwisko:....................................……………………………………………….. 
Data urodzenia: …………………………………..Wiek:....…………………………..  
Telefon kontaktowy: .................................................………………………………….. 
Adres zamieszkania …………………………………………………………………… 
 
Tytuł utworu: 
1 ………………………………………………………................................................  
2 ………….....................................................................................……………………. 
Rodzaj akompaniamentu ……………………………………………………………… 
Narzędzia niezbędne do zrealizowania 
akompaniamentu ……………………………..………………………………………
…………………………………………………. 
 
ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH  
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  
administratora danych, którym jest Mieroszowskie Centrum Kultury przy ul. 
Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów, celu umożliwienia mi uczestnictwa w 
„Konkursie Piosenki Patriotycznej”.  
 
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MCK do  
celów związanych z promocją Konkursu oraz działalności MCK.  
 
□ Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego  
warunki, a także przyjmuję do wiadomości, że akceptacja Regulaminu jest  
jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez MCK mojego  
wizerunku w związku z moim udziałem w Konkursie w zakresie opisanym  
w Regulaminie. 
 
□ Zgodnie z zaleceniami GIS oraz Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu podczas występowania na terenie Polski epidemii wirusa SARS-CoV-2, w 
związku z uczestnictwem w Konkursie, oświadczam, że nie jestem osobą zakażoną 
wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie przebywam na 
obowiązkowej kwarantannie, a także w czasie ostatnich 14 dni nie miałam/em 
kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażeniem wirusem SARS CoV-2. 
 
 



 
Podpis uczestnika lub opiekuna prawnego …………….............................................. 


