
REGULAMIN XIX PRZEGLĄDU POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
 
1.Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej jest konkursem o zasięgu regionalnym, organizowanym 

przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół-Świat Pracy”   w Tarnowie. 

2.Odbywa się w dwóch etapach: 

  - pierwszy (przesłuchania)  

  - drugi (finał) – uczestniczą w nim uczniowie zakwalifikowani przez jury podczas przesłuchań. 

3.Przegląd odbywa się w dwóch kategoriach formalnych: recytatorskiej i wokalno-

instrumentalnej oraz w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych (kl. IV-

VII); uczniowie gimnazjów i szkół  ponadgimnazjalnych. 
4.Do konkursu mogą przystąpić osoby indywidualne lub zespoły. Jedna placówka oświatowa lub 

wychowawcza może zgłosić maksymalnie trzech wykonawców w każdej kategorii. 

5. Zgłoszenia do Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej na kartach zgłoszeń dostępnych na 

stronie internetowej http://sokol-swiat-pracy.pl  (Oddział Tarnów, Sekcja Kulturalno-Oświatowa) 

można przesłać pocztą na adres: PTG „Sokół-Świat Pracy” ul. Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów 

lub elektronicznie: sokol.kultura@gmail.com do dnia 8 marca 2018 r. Wraz z kartą zgłoszenia 

należy przesłać tekst prezentowanego utworu.   

6. Uczestnik konkursu może podczas przesłuchań zaprezentować jeden utwór (prozatorski, 

poetycki, wokalno-instrumentalny). Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut. 

Uczestnicy poprzednich edycji Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej nie mogą prezentować 

swojego repertuaru z poprzednich lat. 

7. Przesłuchania uczestników Przeglądu odbędą się dnia 16 marca 2018 r. w Zespole Szkół 

Technicznych przy ul. Kwiatkowskiego 17 w Tarnowie-Mościcach. Harmonogram przesłuchań 

zostanie opublikowany 14 marca na stronie http://sokol-swiat-pracy.pl  (Oddział Tarnów, Sekcja 

Kulturalno-Oświatowa). Organizatorzy proszą o zgłaszanie się uczniów w przedziałach 

czasowych określonych w harmonogramie. 

8. Kryteria oceny występów: 

- dobór repertuaru (zgodnie z zaleceniami zawartymi w piśmie przewodnim) 

- interpretacja utworu  

- ogólny wyraz artystyczny. 

Informacja o zakwalifikowaniu się do koncertu finałowego zostanie opublikowana w dniu 

17 marca  2018 r. na stronie internetowej http://sokol-swiat-pracy.pl  (Sekcja Kulturalno-

Oświatowa).  

9. Koncert finałowy XIX Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej odbędzie się 3 maja 2018 r. 

O miejscu i godzinie rozpoczęcia uczestnicy zostaną powiadomieni podczas eliminacji. Po 

zakończeniu rywalizacji konkursowej i przedstawieniu werdyktu jury, laureaci trzech pierwszych 

miejsc w każdej kategorii otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

10. Uwagi dodatkowe: zarówno podczas przesłuchań, jak i podczas koncertu finałowego nie 

przewiduje się możliwości wykorzystania prezentacji multimedialnych; organizatorzy nie 

zapewniają instrumentów muzycznych potrzebnych do występów oraz nie biorą 

odpowiedzialności za  bezpieczeństwo uczniów podczas  trwania konkursu. 

11. Pytania związane z Przeglądem prosimy kierować do organizatorów e-mailem: 

sokol.kultura@gmail.com. 

12. Osobą odpowiedzialną za Przegląd z ramienia PTG „Sokół-Świat Pracy” jest Pani Lucyna 

Olejnik. 
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