
Regulamin koncertu z okazji  

Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

 

Organizatorem koncertu jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku. 

Zadaniem koncertu jest popularyzacja pieśni i piosenek o charakterze patriotycznym. Celem 

organizatorów jest kształtowanie postaw patriotycznych i kultywowanie tradycji narodowych.  

Zasady uczestnictwa: 

1. Do udziału w koncercie zgłaszać się mogą wykonawcy lub zespoły  

w następujących kategoriach wiekowych:  

- przedszkola 

- szkoły podstawowe 

- młodzież i dorośli 

 

2.  Uczestnicy mogą wykonywać wybrany przez siebie utwór z własnym akompaniamentem 

(instrument lub nagranie CD – tylko ścieżka dźwiękowa) lub a cappella.  

 

3. Utwór powinien mieć charakter patriotyczny i może nawiązywać do różnych okresów 

historii naszego kraju.  

 

4. Zgłoszenia uczestników przyjmuje p. Bartosz Kołakowski oraz p. Iwona Sarnowska  

w bibliotece Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku do 5 listopada. 

Uczestnicy, w momencie zgłoszenia,  oddają wypełnioną kartę informacyjną (załącznik                  

do regulaminu). 

Termin i miejsce koncertu: 

Koncert odbędzie się dnia 8 listopada 2019 roku w sali Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku,                        

o godzinie 17.00 

Zapraszamy na koncert. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Karta zgłoszenia - koncert z okazji Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości 

 

Wykonawca/y……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Szkoła/przedszkole ………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

Klasa ………………………….. 

Wykonywany utwór/autor ………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj akompaniamentu ……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………….. 

o Zapoznałem/am  się z regulaminem koncertu  

i akceptuję  jego warunki. 

 

………………………….. 
podpis zgłaszającego  
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