
VI Konkurs Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej 

im. bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 

w 100 rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

TRZCIANNE 2021 

REGULAMIN 

I. Postanowienia ogólne 

1. 22 stycznia 2021 roku przypadła setna rocznica urodzin Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego. Z okazji tego jubileuszu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

ogłosił rok 2021 rokiem poety pokolenia Kolumbów.  

2. Organizatorami konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury w Trzciannem, 

1TDH „Sadyba” w Trzciannem, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. 

Piotra i Pawła w Trzciannem. 

3. Impreza jest współfinansowana przez Powiat Moniecki.  

4. Konkurs odbędzie się 20 listopada 2021r. o godz. 11:00 w kościele 

parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Trzciannem. 

II. Cele konkursu 

1. Rozwijanie aktywności twórczej i artystycznej wśród harcerzy. 

2. Propagowanie piosenki harcerskiej i patriotycznej. 

3. Promocja harcerstwa oraz jego idei i wartości w tym patriotyzmu  

i umiłowania Ojczyzny. 

4. Przybliżenie twórczości i postaci poety pokolenia Kolumbów Krzysztofa 

Kamila Baczyńskiego. 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Zgłoszenie udziału należy przesłać do dnia 23 października 2021r. w wersji 

elektronicznej lub skan na adres gok@trzcianne.pl  

2. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu. 

mailto:gok@trzcianne.pl


3. Wraz z kartą zgłoszenia prosimy przesłać zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. 

4. Uczestnicy wykonują dwa przygotowane przez siebie utwory o tematyce 

harcerskiej i patriotycznej. 

5. Dozwolone jest zastąpienie piosenki patriotycznej recytacją (lub 

melorecytacją) wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.  

6. Uczestnikom, którzy zaprezentują wiersz zostaną przyznane dodatkowe 

noty. 

7. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania limitu czasowego 

prezentacji – maksymalnie 10 minut. 

8. Konkurs zostanie oceniony w kategoriach:  

a) solistów: 

• zuchy, 

• harcerze, 

• drużyny starszo harcerskie, 

• drużyny wędrownicze. 

b) drużyn:  

• gromady zuchowe, 

• drużyny harcerskie, 

• drużyny starszo harcerskie, 

• drużyny wędrownicze, 

• drużyny wielopoziomowe. 

9. Wykonanie utworów dozwolone jest a cappella lub przy  

akompaniamencie. 

10. Wyklucza się możliwość korzystania z gotowych podkładów muzycznych. 



IV. Jury konkursu 

1. W skład Jury konkursu wchodzą osoby wskazane przez organizatora. 

2. O przyznaniu nagród decyduje Jury konkursu. 

V. Kryteria oceniania 

1. Znajomość tekstów. 

2. Muzykalność, intonacja, dykcja, aranżacja utworu. 

3. Ogólne wrażenia artystyczne. 

VI. Nagrody w konkursie 

1. Nagrodami w konkursie są statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

2. W przypadku wprowadzenia ograniczeń pandemicznych organizator 

zastrzega możliwość przeprowadzenia konkursu w formie ONLINE. 

  



CZUWAJ! 

VI Konkurs Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej 

im. bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 

w 100 rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

TRZCIANNE 2021 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Nazwa drużyny/gromady - …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko solisty (jeżeli dotyczy): …………….……………………….………………………………………………………… 

Liczba uczestników z drużyny (jeśli dotyczy) ………………………………………………………………………….……………… 

Opiekun artystyczny – imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………… 

Kategoria (wskazać właściwe):  

Soliści Drużyny 

 zuchy, 

 harcerze, 

 drużyny starszo harcerskie, 

 drużyny wędrownicze 

 zuchy, 

 harcerze, 

 drużyny starszo harcerskie, 

 drużyny wędrownicze 

 drużyny wielopoziomowe 

 

Wykonywany repertuar: 

Utwór harcerski  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Utwór patriotyczny/wiersz1 ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………….… 
podpis uczestnika/opiekunów 

 
1 Niepotrzebne skreślić 


