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I. Organizatorzy  
� Oddział PTTK „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie 
� Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rzuchowej 
� Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna 

 
Honorowy patronat nad imprezą sprawuje: 

� Wójt Gminy Pleśna – Pan Józef Knapik  
 
 

II. Cele Przeglądu 
� Uczczenie Święta Niepodległości 
� Stworzenie możliwości prezentacji zdolności wokalnych dzieci    

i młodzieży 
� Popularyzacja pieśni patriotycznych i wojskowych. 

 
 
III. Warunki uczestnictwa 

W konkursie mogą uczestniczyć: 
I. zespoły wokalne w składzie do 10 osób (akompaniament nauczyciela lub 

podkład muzyczny z płyty) 
II.  zespoły wokalno – instrumentalne w składzie do 10 osób (uczniowie 

samodzielnie grają na instrumentach)  
Zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne reprezentują: szkoły, SKKT 
– PTTK, drużyny harcerskie, placówki kulturalno-oświatowe 
w kategoriach wiekowych: 
- szkoły podstawowe (klasy 4-6) 
- szkoły gimnazjalne, 
- szkoły ponadgimnazjalne. 

• Każdy zespół prezentuje 2 pieśni patriotyczne z I , II wojny światowej lub 
powstałe po wojnie. 

 
 

IV. Termin i miejsce Konkursu : 
� Konkurs odbędzie się w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy 

Pleśna w dniu 3 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 9:00. 
 
 
V. Zgłoszenia  

� Szkoła, SKKT – PTTK, placówka kulturalno – oświatowa, drużyna 
harcerska może zgłosić tylko jeden zespół (wokalny LUB wokalno – 
instrumentalny) w poszczególnej kategorii wiekowej 

� Wpisowe na konkurs wynosi 3 złote od osoby 
� Zgłoszenia wraz z listą uczestników, wpłatą oraz  tytułami wykonywanych 

utworów należy składać w nieprzekraczalnym terminie  
do 25 października 2016 roku w: 

 
ZO PTTK „Ziemi Tarnowskiej” 

ul. Żydowska 20 
33-100 Tarnów 

tel. (14) 655-43-52 
e-mail: pttk@is.net.pl 

 
VI. Jury 

� Jury Konkursu działa w składzie powołanym przez Organizatorów 
� Obrady Jury są tajne 
� Ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 

po zakończeniu konkursu 
� Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: 

- dobór repertuaru (zgodny z regulaminem konkursu), 
- interpretacja utworów, 
- wrażenie i osobowość artystyczna wykonawców. 

 
VII. Postanowienia końcowe: 

� Za organizację i przebieg konkursu  Zespół Szkolno – Przedszkolny w 
Rzuchowej  (Marzena Misaczek 501-707-317)  

� Organizacja i koszt dojazdu we własnym zakresie 
� Ubezpieczenie ciąży na jednostce zgłaszającej 
� Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne                       

zaistniałe w czasie trwania konkursu. 
 
VIII. Świadczenia Organizatorów: 

� Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą 
� Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość nagranych podkładów 

muzycznych 
� Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do niniejszego 

regulaminu 
� Zwycięzcy konkursu (trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii) otrzymają 

dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów 
� Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy 
� Poczęstunek dla uczestników. 

 
 


