
 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Ziemi Siennickiej 

 
 

 

IV Siennicki Koncert 

Pieśni Patriotycznych 

 

Konkurs 

„Pieśni patriotyczne w czasach 

współczesnych” 

 

 

 

Siennica 2020 



 

 

2 

Regulamin konkursu 

1. IV Siennicki Koncert Pieśni Patriotycznych organizowany jest z okazji 102 rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę. W ramach Koncertu odbędzie się 

konkurs pieśni patriotycznych.  

 

2. Tytuł konkursu: „Pieśni patriotyczne w czasach współczesnych”. 

 

3. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej  

(ul. Ogrodowa 28, 05-332 Siennica, www.przyjacielesiennicy.pl) 

 

4. Cele konkursu: 

 uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 

 kształtowanie lokalnych postaw patriotycznych,   

 utrwalanie zwyczajów związanych z kulturą patriotyczną, 

 rozbudzanie zainteresowania historią, 

 rozwijanie talentów, 

 rozwijanie poczucia estetyki, 

 kształtowanie umiejętności rywalizacji i współzawodnictwa. 

 

5. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Siennica. 

Dopuszcza się tylko amatorskie wykonania indywidualne lub grupowe. 

 

6. Konkurs polega na wykonaniu dowolnego utworu śpiewanego (lub jego 

fragmentu) o tematyce patriotycznej.  

 

7. Wykonany utwór należy nagrać (audio i video) w dowolnym ogólnodostępnym 

formacie. Czas utworu nie może przekraczać 1 minuty. 

 

8. Utwory uznane przez komisję kwalifikacyjną, powołaną przez zarząd 

Stowarzyszenia, za niespełniające warunków udziału w konkursie, nie będą brane 

pod uwagę i nie zostaną poddane głosowaniu. Za utwory niespełniające warunków 

udziału w konkursie mogą zostać uznane utwory: nie mające charakteru lub 

tematyki patriotycznej; których czas trwania przekracza 1 minutę; bez widocznej 
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twarzy wykonawcy lub wykonawców; wykonane przez wykonawcę mieszkającego 

poza gminą Siennica; zawierające treści powszechnie uznawane za niecenzuralne, 

dyskryminacyjne lub obraźliwe. Wykonawcy utworów niezakwalifikowanych zostaną 

poinformowani drogą mailową. 

 

9. Utwór należy przekazać nie później niż 8 listopada 2020 r. do godz. 18.00  

w formie pliku zawartego w wiadomości adresowanej na stronę Facebook 

Stowarzyszenia. W tym samym terminie niezbędne jest przesłanie formularza 

zgłoszeniowego oraz oświadczenia, stanowiących załączniki do niniejszego 

regulaminu, podpisanych przez pełnoletniego uczestnika konkursu lub 

przedstawiciela ustawowego uczestnika niepełnoletniego, w formie skanu lub 

zdjęcia dokumentów, na adres mailowy Stowarzyszenia spzs@op.pl. 

 

10. Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby utworów 

biorących udział w konkursie do 30. 

 

11. Utwory spełniające warunki udziału w konkursie zostaną upublicznione nie 

wcześniej niż 8 listopada 2020 r. o godz. 18.00, w formie postów na stronie 

Facebook Stowarzyszenia w kolejności zgłoszeń. Posty zawierające utwory, które 

nie zostaną wyróżnione w konkursie zostaną usunięte po zakończeniu konkursu. 

 

12.  Z chwilą umieszczenia postów na stronie Facebook Stowarzyszenia rozpoczyna 

się głosowanie. W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani przez 

umieszczenie symbolu „Like” pod dowolną liczbą postów zawierających 

utwory biorące udział w konkursie. Inne symbole nie będą brane pod uwagę.  Głosy 

mogą być oddane jedynie bezpośrednio na stronie Facebook Stowarzyszenia. 

 

13. Głosowanie zostanie zakończone 11.11.2020 r. o godz. 14.00. Na podstawie ilości 

oddanych głosów zostaną przyznane miejsca I, II i III. Stowarzyszenie może 

przyznać nagrodę specjalną lub wyróżnienie. 

 
14. Wyniki zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu głosowania na stronie 

Facebook oraz stronie internetowej Stowarzyszenia www.przyjacielesiennicy.pl. 

 

mailto:spzs@op.pl
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15. Laureatom konkursu (miejsca: I, II, III), wyznaczonym według oddanej liczby 

głosów zgodnie z pkt 12, zastaną przekazane w sposób korespondencyjny 

dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy konkursu 

otrzymają dyplomy i upominki.  

 
16. Dodatkowe informacje zostaną udzielone w formie korespondencji e-mail. 
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Załącznik  nr 1 

Formularz zgłoszeniowy – wykonanie indywidualne 

Konkurs „Pieśni patriotyczne w czasach współczesnych” 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Dane kontaktowe uczestnika lub opiekuna prawnego  (adres zamieszkania, adres e-mail, 

telefon)  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Tytuł wybranego utworu: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik  nr 2 

Formularz zgłoszeniowy – wykonanie grupowe 

Konkurs „Pieśni patriotyczne w czasach współczesnych” 

 

 

1. Nazwa grupy uczestników: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Imię i nazwisko przedstawiciela grupy uczestników: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Dane kontaktowe przedstawiciela grupy uczestników  (adres zamieszkania, adres e-mail, 

telefon)  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Tytuł wybranego utworu: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik  nr 3 

 

 

 

Informacja 

 

Oświadczenie 

 
1. Mam świadomość, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) administratorem podanych przeze mnie danych osobowych 

jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej. 

2. Oświadczam, że podane dane osobowe przekazywane są dobrowolnie i w celu prawidłowej organizacji 

udziału w konkursie: „Pieśni patriotyczne w czasach współczesnych”. 

3. Oświadczam, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem danych osobowych w 

materiałach promocyjnych Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Siennickiej i umieszczeniem ich na stronie 

internetowej www.przyjacielesiennicy.pl, a także w celu rozliczenia z instytucjami publicznymi 

uczestniczącymi w finansowaniu konkursu. 

4. Mam świadomość, że w każdej chwili mam prawo do wycofania zgody, jak też do wglądu do 

przetwarzanych danych osobowych oraz żądania ich poprawy lub usunięcia w formie zgłoszenia 

przesłanego na adres siedziby Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Siennickiej lub na adres poczty 

elektronicznej: spzs@op.pl. 
 

5. Udzielam Organizatorowi prawa do nieograniczonego w czasie i przestrzeni publikowania, 

rozpowszechniania, zwielokrotnienia dowolną techniką utworów konkursowych w całości lub w części 

z uwzględnieniem autorskich praw majątkowych i osobistych ich twórców. 

 

                                                                 

                                                       …..………………………………………… 

                                                      (data i podpis uczestnika lub przedstawiciela grupy uczestników) 

 
 

 

Oświadczenie rodzica 
 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie: „Pieśni patriotyczne w czasach współczesnych” 

prowadzonym przez  Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Siennickiej. Oświadczam, że wyrażenie zgody 

jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań z wizerunkiem mojego dziecka w materiałach 

promocyjnych Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Siennickiej i umieszczeniem ich na stronie internetowej 

www.przyjacielesiennicy.pl. 

2. Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby konkursu Pieśni 

patriotyczne w czasach współczesnych” na podanych powyżej zasadach.  
                                   

                                                                        ………………………………… 
                   (data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 
 

http://www.przyjacielesiennicy.pl/
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