
GMINNY KONKURS PIOSENKI STRŻACKIEJ I  

PATRIOTYCZNEJ 

8.11.2016 r. 

 
1. Organizatorzy: 

Gmina Słupsk, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 

Słupsk, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk 

 

2. Cele konkursu: 

• wspieranie integralnego rozwoju uczestników  w zakresie twórczości artystycznej 

poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych; 

• wspieranie wychowania  młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej 

• popularyzacja piosenek o tematyce strażackiej 

• pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju 

• kultywowanie tradycji strażackich i patriotycznych wśród dzieci i młodzieży 

• podniesienie świadomości narodowej 

• wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów między uczestnikami konkursu 

 

3. Konkurs adresowany jest do jednostek OSP  z terenu Gminy Słupsk oraz osób, 

które amatorsko zajmują się śpiewaniem. 

 

4. Terminarz: 

• Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie zobowiązane są zgłosić się do Centrum 

Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk do dnia 30.10.2016r. (mail 

maciejf@gok.slupsk.pl). W zgłoszeniu należy podac Imię i Nazwisko wykonawcy ( w 

przypadku zespołu jego nazwę i skład), wiek wykonawcy, kategorię, tytuł utworu, a  w 

przypadku akompaniamentu własnego wymagania techniczne.  Konkurs odbędzie się 

8.11.2016 r. o godzinie 17.00 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk, 

Głobino 47.  Wykonawcy powinni stawić się na miejscu konkursu najpóżniej do godz. 

16.30 

 

5. Zasady konkursu: 

Konkurs będzie się odbuwał w następujących kategoriach: 

mailto:maciejf@gok.slupsk.pl


• Soliści do klasy 6 SP 

• Soliści powyżej klasy 6 SP 

• Zespoły do klasy 6 SP 

 

Repertuar powinien być dobrany do wieku i umiejętności wystepujących. 

 

Zespoły/soliści biorący udział w konkursie wykonują jeden utwór o tematyce strażackiej i jeden 

o tematyce patriotycznej do podkładu zgodnego z kartą zgłoszeniową. 

Utwory mogą być wykonywane  a'capella, z akompaniamentem własnym, innej osoby lub z 

nagranym akompaniamentem. 

Od werdyktu jury nie ma odwołania. 

 

6. Zasady oceniania 

Zwycięzców wyłania jury powołane przez organizatorów. 

 

7. Jury, oceniając poszczególne wykonania, bierze pod uwagę: umiejętnosci wokalne, 

walory głosowe, własną interpretację piosenki, muzykalność, indywidualność artystyczną, 

dobór repertuaru. 

8.  

9. Nagrody: 

Nagrody fundują organizatorzy konkursu. 

Miejsce I, II, III premiowane są nagrodami rzeczowymi. 

 

9. Informacje dodatkowe: 

Kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy w porozumieniu z jury 

konkursu. 

Uczestnicy przyjeżdżaja na koszt własny. 

Organizatorzy zapewniają podstawowy sprzęt nagłaśniający i odtwarzający. 

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 

• Więcej informacji Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, 

Głobino 47 tel. 59-847-10-91, mail maciejf@gok.slupsk.pl 


