
REGULAMIN 
V REGIONALNEGO KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
„POLSKIE DROGI” 2019

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej: „Organizatorem”) jest: Nowogardzki Dom Kultury
z siedzibą przy: Plac Wolności 7, 72 – 200 Nowogard.

2. Adres Biura Organizacyjnego: 

Nowogardzki Dom Kultury; 
Plac Wolności 7; 
72- 000 Nowogard; 
tel. 91 39 26 283; fax 91 39 26263;  
e-mail: sekretariat@ndk.pl  

3. Terminy: 
 przyjmowanie zgłoszeń – 25 października 2019 r.   
 prezentacje konkursowe – 06 listopada 2019 r., godz. 09:00 

Rozdział II

CELE KONKURSU 

4. Popularyzacja pieśni patriotycznych.  
5. Kultywowanie wartości i postaw patriotycznych. 
6. Uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej. 
7. Rozwijanie zamiłowania do śpiewu solowego, zespołowego i chóralnego. 
8. Kształtowanie i pogłębianie ogólnej muzykalności i wrażliwości artystycznej. 

 

Rozdział III

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

9. W Konkursie mogą wziąć udział  soliści,  zespoły wokalne do 5 osób, zespoły wokalno-
instrumentalne oraz chóry. 

10.Wykonawcy będą oceniani w następujących kategoriach: 
 kategoria I -   przedszkola;
 kategoria II -   szkoły podstawowe kl. I-IV;
 kategoria III – szkoły podstawowe kl. V-VIII i klasy gimnazjalne; 
 kategoria IV – OPEN: szkoły ponadgimnazjalne i dorośli;

11.Uczestnicy  przygotowują  1  utwór  o  tematyce  patriotycznej  (maksymalnie  do  4  min.
prezentacji).

12.Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia konkursu w ciągu dwóch dni,
jeżeli  liczba zgłoszeń przekroczy 40 uczestników (w pierwszym dniu kategoria I  i  II,  w
drugim Kategoria III i IV).
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13.Utwory  mogą  być  wykonane  z  akompaniamentem  dowolnych  instrumentów  lub
półplaybacków. 

14.Niedozwolone jest użycie playbacku. 
15.Organizator zapewnia fortepian. 
16.Kartę zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 27 października 2018 r.

na adres Organizatora.  

 

Rozdział IV

OCENA I NAGRODY 

17.Prezentacje uczestników konkursu oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez
Organizatora Konkursu. 

18.Komisja Artystyczna oceniać będzie: 
 walory głosowe; 
 umiejętności wokalne/instrumentalne wykonawców; 
 dykcję;  
 poprawność językową; 
 dobór repertuaru; 
 interpretację utworów;  
 ogólny wyraz artystyczny.  

19.Dla  laureatów  przewidziane  są  nagrody  za  I,  II  i  III  miejsce  w  każdej  kategorii  oraz
wyróżnienia.

20.  Decyzja Komisji Artystycznej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

Rozdział V

USTALENIA KOŃCOWE 

21.Koszty przejazdu zespołów ponosi instytucja delegująca. 
22.Przegląd jest otwarty dla publiczności. 
23.Organizator zapewnia obsługę techniczną, sprzęt nagłaśniający i odtwarzający. 
24.Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystania  zdjęć  i  nagrań  poszczególnych

prezentacji w ramach promocji i informacji dotyczącej Konkursu. 
25.Regulamin  Konkursu  oraz  Karta  Zgłoszenia  są  dostępne  na  stronach  internetowych

Nowogardzkiego Domu Kultury – www.ndk.pl   
26.W sprawach organizacyjnych informacji  udziela instruktor Działu Promocji  i  Organizacji

Imprez Magdalena Sułkowska, e-mail: m.sulkowska@ndk.pl. 
27.Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na warunki

Regulaminu,  a  także  na  przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestników  dla  potrzeb
działalności  Organizatora.  Zgodnie  z  ustawą  o  Ochronie  Danych  Osobowych  z  dnia
29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 r.poz.922 z poź. Zmian.)

Dyrektor
Nowogardzkiego Domu Kultury 

mgr Aneta Drążewska
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