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REGULAMIN KONKURSU 

Pieśni Patriotycznych i Paraprozy 

organizowanego przez Fundację im. Jana Szczepanika 

we współpracy z ANS i ZSOiT w Tarnowie 

w ramach projektu „Jan Szczepanik – różne drogi do niepodległości” 

 

W bieżącym roku mija dokładnie 150. rocznica urodzin genialnego wynalazcy – Jana 

Szczepanika (1872-1926). Z tej okazji działająca od 20 lat Fundacja im. Jana Szczepanika 

w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa” organizuje konkurs, polegający 

na upamiętnieniu tarnowskich dróg do Niepodległości poprzez śpiew i recytację. 

 

I. Organizatorzy 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja im. Jana Szczepanika w Tarnowie, 

z siedzibą przy ul. Brodzińskiego 9, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru sądowego 

pod numerem KRS: 0000199148, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Współorganizatorami Konkursu są: Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie oraz 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie. 

3. Konkurs jest organizowany w przy wsparciu finansowym Rządowego Programu 

Dotacyjnego „Niepodległa”.  

 

II. Tematyka konkursu 

● Przedmiotem konkursu, upamiętniającego 104. rocznicę Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości, jest artystyczne przygotowanie pieśni lub paraprozy o tematyce 

patriotycznej w języku polskim lub ukraińskim.  

 

III. Cele konkursu 

● Przeprowadzenie przedsięwzięć w zakresie wychowania patriotyczno-obywatelskiego 

dzieci i młodzieży szkolnej, ukazujących, w jaki sposób należy świętować rocznicę 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  

● Zwrócenie uwagi na rangę wychowawczą i solidarnościową z obywatelami Ukrainy, 

obecnie walczącymi o niepodległość. 

● Pogłębianie wiedzy historycznej dotyczącej Odzyskania Niepodległości na różnych 

płaszczyznach. 

● Uświadomienie uczniom Tarnowa i okolic znaczenia wydarzeń z 1918 r. dla 

powstania niepodległego państwa polskiego; podkreślenie wkładu pracy i zasług wielu 

Polaków w walce o wolność i utrzymanie polskości. 

● Budzenie i rozwijanie zainteresowania przeszłością (edukacja regionalna, zachowanie 

pamięci o postaciach i miejscach związanych z historią Małej Ojczyzny). 

● Zachęcanie uczniów do działań twórczych i innowacyjnych, aktywnie uczestniczących 

w życiu społeczności lokalnej. 
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● Zainspirowanie młodzieży do badań i dokumentowania historii, tradycji i kultury 

swojego regionu. 

● Integrowanie przedstawicieli różnych środowisk wokół wychowania patriotycznego. 

IV. Termin i miejsce konkursu 

● Konkurs będzie realizowany od 16 maja do 5 listopada 2022 r. w trzech etapach: 

Etap I – eliminacje wewnątrzszkolne: od 16 maja do 25 czerwca 2022 r. 

Etap II – konkurs międzyszkolny: 4 listopada 2022 r. 

Etap III – występy laureatów i wręczenie nagród: 5 listopada 2022 r. 

w Tarnowskim Amfiteatrze, ul. Kopernika 2 

● Miejsce realizacji projektu: szkoły publiczne, miasto Tarnów.  

 

 

V. Udział w konkursie 

● W konkursie przewidziano wspólną rywalizację w ramach dwóch kategorii 

wiekowych:  

- uczniowie szkół podstawowych miasta Tarnowa,  

- uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci miasta Tarnowa.  

● W konkursie mogą uczestniczyć 1-, 2- lub 3-osobowe zespoły; istotne jest 

dostosowanie projektu do poziomu wiekowego uczniów szkół. 

● Każda szkoła może być reprezentowana maksymalnie przez 2 zespoły. 

● Zgłoszenia szkół należy dokonać w terminie od 1 września do 30 września 2022 r. 

Szkoła zgłasza swój udział elektronicznie poprzez wypełnienie i przesłanie formularza 

zgłoszeniowego (Załącznik nr 2) na adres: konkurs@zso.tarnow.pl  

 

VI. Dane osobowe 

● Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundacja im. 

Jana Szczepanika z siedzibą w Tarnowie, ul. Brodzińskiego 9. Dane osobowe będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu i wydania nagród 

oraz – za zgodą Uczestników – do celów marketingowych przez Fundację zgodnie 

z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz o ustawie RODO.  

● Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia 

Konkursu i wydania nagród. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

 

VII. Przebieg konkursu 

Harmonogram działań konkursowych  

Zadanie projektowe Termin realizacji 

Popularyzacja konkursu w szkołach miasta Tarnowa i w 

mediach społecznościowych 

maj – wrzesień 2022 r. 

Eliminacje wewnątrzszkolne 16 maj – 25 czerwiec 2022 r. 

Złożenie ofert udziału w konkursie przez 

poszczególne szkoły  

1 – 30 wrzesień 2022 r. na 

adres 

renata.m@zso.tarnow.pl  
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Konkurs międzyszkolny 4 listopad 2022 r. 

Gala konkursowa w Tarnowskim Amfiteatrze – 

występy laureatów i wręczenie nagród 

5 listopad 2022 r. 

 

VIII. Zasady oceny konkursu 

● Przebieg konkursu ocenia Jury powołane przez Organizatora, które ma prawo 

uczestniczyć w zadaniach realizowanego projektu. 

● W skład Jury wejdą przedstawiciele tarnowskich pasjonatów wychowania 

patriotycznego, przedstawiciele instytucji, nauczycieli – historycy, poloniści itp. 

● Decyzje Jury o wynikach i przyznaniu nagród są ostateczne i nie podlegają zmianom, 

protestom i weryfikacji. 

● Jury oceniać będzie aspekty projektu konkursowego według następujących kryteriów: 

⮚ Paraproza: dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika, rozumienie 

tekstu, poprawność i ekspresja wypowiedzi, dykcja, interpretacja tekstu – 

zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość, pozasłowne elementy wystąpienia 

(celowość użycia kostiumu, elementów scenografii, muzyki), kultura słowa, 

ogólny wyraz artystyczny; 

⮚ Śpiew: dobór repertuaru,  zgodność muzyki z charakterem tekstu, muzykalność 

wykonawcy, trudność wykonania, gra na instrumencie lub wykonanie a capella, 

ogólny wyraz artystyczny. 

 

IX. Wyniki oceny Jury i nagrody 

● Wszystkie decyzje Jury zostaną ogłoszone podczas Gali Konkursowej 5 listopada 

2022 r. oraz na stronie internetowej Fundacji im. Jana Szczepanika. 

● W każdej z dwóch kategorii wiekowych przyznane zostaną przez Jury nagrody za 

zajęcie 1., 2. i 3. miejsca, a pozostali uczestnicy otrzymają wyróżnienia 

i podziękowania. 

● Łączna suma nagród wynosi 3000 zł. 

● Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału środków finansowych 

np. na nagrody lub inne formy wyróżnienia. 

● Organizator będzie informować o wynikach konkursów na stronach internetowych 

oraz w publikacji będącej podsumowaniem projektu, jak również w komunikatach 

prasowych, posługując się imieniem i nazwiskiem oraz wizerunkiem zwycięzców, na 

co uczestnik biorąc udział w konkursach wyraża zgodę. 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

 

Wszelkie zapytania i uwagi prosimy kierować pod adresem e-mail: konkurs@zso.tarnow.pl 

 

Tarnów, maj 2022 r. 

 


