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       Szanowni Państwo 

      Dyrektorzy Szkół powiatu sokólskiego 

 

 

 

Organizatorzy VI Powiatowego Festiwalu Pieśni i Poezji Patriotycznej zapraszają 

młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu sokólskiego do wzięcia udziału 

w kolejnej edycji Festiwalu, którego celem jest wspieranie wychowania patriotycznego 

młodzieży poprzez różne formy aktywności artystycznej. 

Prosimy dyrektorów Szkół, nauczycieli, i opiekunów o rozpropagowanie Festiwalu w 

środowisku swojej szkoły i wyłonienia jej reprezentantów, którzy wezmą w nim udział. 

Festiwal odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku o godzinie 9.00 w budynku Zespołu Szkół 

Rolniczych w Sokółce przy ulicy Polnej 1. 
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Regulamin Powiatowego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej 

 

I.ORGANIZATORZY : 

• Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Rolniczych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego – 

Hubala w Sokółce. 

• Konkurs odbywać się będzie pod patronatem Starosty powiatu Sokólskiego. 

• Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (13-20 lat). 

 

II.CELE : 

• popularyzacja wśród młodzieży powiatu sokólskiego twórczości muzyczno-literackiej o  

tematyce patriotycznej 

• wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej poprzez  

umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych 

• wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej 

• pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego 

• kultywowanie pamięci o wydarzeniach , które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach,  

którzy walczyli o Jej suwerenność 

• umacnianie świadomości narodowej 

 

III.TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU 

• Festiwal odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku na auli Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr. 

Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce o godzinie 9.00 

 

      IV.ZASADY UCZESTNICTWA 

• Zgłoszenia solistów, zespołów wokalnych dokonują opiekunowie  do dnia 5 kwietnia 2023 

roku pocztą, droga elektroniczną lub osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Rolniczych im. 

mjr. Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce. 

 ( druk zgłoszeniowy do pobrania na stronie szkoły - http://www.zsrsokolka.pl) 

• W Konkursie mogą uczestniczyć soliści oraz grupy wokalne i wokalno – instrumentalne. 

Uczestnicy konkursu mogą śpiewać a capella, z akompaniamentem instrumentalnym 

dowolnej osoby lub z podkładem muzycznym przygotowanym przez uczestnika na CD lub 

USB, który należy dostarczyć do organizatorów konkursu. 

• Uczestnicy prezentują dwa utwory (wiersz, proza, pieśń) o tematyce patriotycznej 

• Organizatorzy konkursu zapewniają nagłośnienie.  

•  Kolejność prezentacji zakwalifikowanych na podstawie kart zgłoszenia uczestników ustali 

organizator. 

http://www.zsrsokolka.pl/
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• Zgłoszenie uczestnictwa w festiwalu jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na filmowanie i rozpowszechnianie wizerunku 

 

   V.NAGRODY 
 

• Każdy wykonawca otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek 
 

   VI.INFORMACJE DODATKOWE 

• Informacji dodatkowych udzielają p. Beata Olszewska- Białobłocka (503406608)i  p. Anna 
Malczyk (517701063) oraz p. Marzenna Horsztyńska (669680328) 

      lub   pod numerem tel. 857112044 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!! 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

    VI Powiatowy Festiwalu Pieśni i Poezji Patriotycznej 

21 kwietnia 2023 

 

Prosimy czytelne wypełnienie karty zgłoszenia! 

 

Imię i nazwisko wykonawcy 

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

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

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

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

Tytuł prezentowanego utworu 

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

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

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

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

Instytucja delegująca  

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko opiekuna(telefon kontaktowy) 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Wymagania dotyczące akompaniamentu 

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

..................................................................................................................................................... 

 

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

(data)            (czytelny podpis) 


