
 VI PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 

,,VIVA POLONIA” 

LEGIONOWO 2019 

  

REGULAMIN 

  

§1 

Organizatorem Przeglądu Pieśni Patriotycznej ,,VIVA POLONIA” jest Legionowskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Kultury ,,VIVA LARTE”. Inspiracją do powstania takiego Przeglądu 

jest chęć   upamiętnienia walk o niepodległość, gdzie pieśni opisywały wydarzenia, ukazywały 

emocje, rozterki, rozstania, a jednocześnie podtrzymywały na duchu walczących i całe polskie 

społeczeństwo. 

  

§2 

  

1. Przegląd jest imprezą, odbywającą się w Legionowie, w niedzielę poprzedzającą Święto 

Niepodległości 11 listopada. 

2. W roku bieżącym Przegląd przypada na dzień 10 listopada. 

3. W Przeglądzie mogą wziąć udział: soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-

instrumentalne  oraz chóry (zapraszamy uczestników powyżej 12 roku życia). 

4. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 

a) Soliści 

b) Zespoły oraz chóry. 

5. Przesłuchania konkursowe odbędą się 10 listopada od godz. 11.00  w Sali Widowiskowej 

Miejskiego Ratusza w Legionowie. 

6. Uroczyste rozdanie nagród oraz koncert laureatów odbędzie się o godz. 18.00 w Sali 

Widowiskowej Miejskiego Ratusza w Legionowie. 

  

§3 

Celem Przeglądu jest: 

1. Prezentacja dorobku artystycznego solistów, chórów, zespołów wokalnych i wokalno – 

instrumentalnych, o wysokiej randze artystycznej. 

2. Ukazanie walorów artystycznych, estetycznych i wychowawczych pieśni i piosenek 

patriotycznych, partyzanckich, wojskowych, legionowych itp . 

3. Promowanie patriotyzmu poprzez śpiew i muzykę. 

4. Wykorzystanie dziedzictwa piosenki patriotycznej do nowych ciekawych opracowań. 

5. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu. 

6. Promowanie własnej, autorskiej twórczości, tworzenie i poszerzanie repertuaru 

patriotycznego. 



7. Propagowanie patriotyzmu poprzez nowe gatunki i style muzyczne. 

8. Popularyzacja kultury i sztuki wśród mieszkańców Legionowa. 

 

§4 

Główne kryteria oceny: 

1. Dobór repertuaru- treść i charakter zgodny z założeniami REGULAMINU!!! 

2. Dobór i spójność repertuaru oraz jego zgodność z możliwościami wykonawców. 

3. Muzykalność i warunki głosowe wykonawców (emisja, dykcja, intonacja). 

4. Interpretacja utworów, estetyka i ogólny wyraz artystyczny. 

  

§5 

Nagrody: 

1. Główną nagrodą za najlepsze wykonanie utworu patriotycznego jest grand prix 

ufundowana przez Prezydenta Miasta Legionowo w wysokości 3000 zł oraz pamiątkowa 

statuetka. 

2. W kategorii soliści: 

- pierwsza nagroda- 1000 zł oraz pamiątkowa statuetka. 

- druga nagroda- 700 zł oraz pamiątkowa statuetka. 

- trzecia nagroda- 500 zł oraz pamiątkowa statuetka. 

3. W kategorii zespoły i chóry: 

- pierwsza nagroda- 1000 zł oraz pamiątkowa statuetka. 

- druga nagroda- 700 zł oraz pamiątkowa statuetka. 

- trzecia nagroda- 500 zł oraz pamiątkowa statuetka. 

4. Wszyscy Uczestnicy Przeglądu otrzymają Dyplomy Uczestnictwa. 

5. Nagrody przyznaje Jury Przeglądu powołane przez Organizatora. 

6. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

  

§6 

Postanowienia końcowe: 

1. Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną, nagłośnienie oraz instrument 

klawiszowy. 

2. Zgłoszenie (Kartę Zgłoszeniową Uczestnika) należy przesyłać do dnia 20 października 

pocztą e-mailową. 

3. Koszty przyjazdu i pobytu pokrywają Uczestnicy. 

4. Uczestnicy Przeglądu zgłaszają się w dniu 10 listopada do godz. 10.30. W przypadku 

trudności z dotrzymaniem punktualności należy wcześniej uzgodnić to z Organizatorem. 

5. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu i wyrażeniem zgody dla Organizatora na nieodpłatne prawo do rejestracji 

prezentacji artystycznych dowolną techniką zapisu i możliwością wykorzystania 



zarejestrowanego materiału. 

6. Uczestnictwo w Przeglądzie wymaga potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez 

Organizatora. 

7. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. 

8. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga ostatecznie Organizator. 

  

  

ADRES: 

Legionowskie Stowarzyszenie na Rzecz Kultury ,,VIVA LARTE” 

05-119 Legionowo ul. Piaskowa 4/20 

pppvivapolonia@gmail.com 

Koordynator Przeglądu: 

mgr Dorota Bonisławska 

tel. 500 373 248 
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