
Regulamin Szkolnego Konkursu Wokalnego 

Interpretacji Piosenek i Pieśni żołnierskich i patriotycznych  

Wiwat Niepodległa! 
Stulecie niepodległości Polski 

 
1. Organizatorem Konkursu Wokalnego jest Szkoła Muzyczna I i II st. im. Bronisława             
Rutkowskiego w Krakowie. Konkurs jest wewnątrzszkolny i przeznaczony wyłącznie         
dla uczniów SM I i II st. im. Br. Rutkowskiego. 
 
2. Konkurs ma na celu podniesienie kultury wokalnej uczniów Szkoły oraz promowanie            
historii i muzyki polskiej; patriotycznej i żołnierskiej w roku obchodów 100-lecia           
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
 
3. W Konkursie należy zaśpiewać jeden utwór w języku polskim, który należy do             
repertuaru tradycyjnych pieśni żołnierskich i/lub patriotycznych lub jest kompozycją         
artystyczną, związaną z tematyką żołnierska i patriotyczną w warstwie literackiej.  
 
4. Przewiduje się 1 etap Konkursu, który odbędzie się 30.10. w sali koncertowej Szkoły.              
Przesłuchania rozpoczną się o godzinie 15:00. Lista z kolejnością występów          
poszczególnych uczestników Konkursu zostanie wywieszona w szkolnej gablocie po         
zakończeniu terminu przyjmowania zgłoszeń. 
 
5. Zgłoszenia do udziału w Konkursie (prawidłowo wypełniona Karta Zgłoszenia)          
należy składać w formie pisemnej na specjalnie przygotowanych Kartach Zgłoszeń          
dostępnych od początku października w Sekretariacie Szkoły przy ul. Józefińskiej 10 w            
nieprzekraczalnym terminie do 22-go października 2018 r.  
 
6. W ocenie wykonań konkursowych jury szczególny nacisk położy na następujące           
elementy: 
✓ Zgodność z tekstem muzycznym i literackim (wykonanie z pamięci) 

✓ Czystość intonacyjna, poprawność dykcyjna 

✓ Pomysł na interpretację utworu (frazowanie, artykulacja, dynamika,       
zastosowanie parlanda, aranżacja i instrumentacja akompaniamentu,      
elementy gry aktorskiej i ruchu scenicznego).  

7. W Konkursie przewiduje się następujące kategorie: 

- Solista z akompaniamentem instrumentalnym (solowym lub zespołowym) 
- Zespół wokalny a capella lub z akompaniamentem instrumentalnym (solowym lub           
zespołowym) (o kwalifikacji Zespołu do grupy wiekowej decyduje średnia wiekowa) 
- kategorie wiekowe i przygotowanie wokalne (szczegóły w Tabeli poniżej) 
  



Tabela kategorii konkursowych  

Wiek+kompetencje 
 
 
 
Repertuar 

Uczniowie SM 
uczący się w szkołach 

podstawowych 
(ogólnokształcących) 

Uczniowie SM 
uczący się w szkołach 
ponadpodstawowych 
(ogólnokształcących) 

Uczniowie klas 
wokalnych SM 

(śpiew klasyczny 
i jazzowy) 

Pieśni i piosenki   
tradycyjne i w łatwych    
opracowaniach 

+ + + 

Pieśni kompozytorów  
muzyki poważnej, o   
wysokim stopniu  
trudności wokalnych i   
instrumentalnych 

 + + 

Pieśni i piosenki   
tradycyjne w jazzowych   
aranżacjach 

 + + 

Kompozycja własna do   
wiersza bądź tekstu o    
tematyce patriotycznej  
lub żołnierskiej.  

+ + + 

 
Uwaga: 
W razie wątpliwości przy wypełnianiu zgłoszeń dotyczących kwalifikacji do         
poszczególnej kategorii prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za organizację          
Konkursu (Joanna Stawarska lub Katarzyna Słota-Marciniec). 
 
8. Każdy uczeń/zespół wokalny przystępuje do Konkursu z własnym akompaniatorem          
(nauczycielem lub innym uczniem) lub zespołem instrumentalnym. 
 
9. W Konkursie przewiduje się jedyne wyróżnienia w poszczególnych kategoriach i           
grupach wiekowych za najciekawszą interpretację wybranego utworu. Wszyscy        
wyróżnieni uczestnicy Konkursu zostaną zaproszeni do udziału w uroczystym         
Koncercie dla mieszkańców Podgórza Wiwat Niepodległa - stulecie odzyskania przez          
Polskę niepodległości, który odbędzie się w dn. 08.11.2018 r. w szkolnej Sali            
koncertowej w godzinach popołudniowych. 
Wszyscy wokaliści wyróżnieni w Konkursie otrzymają Dyplomy. Jury przyzna też          
wyróżnienia w postaci Dyplomów uczniom akompaniującym wokalistom, którzy w         
interesujący sposób zaaranżują i/lub wykonają partię instrumentalną. 
W Konkursie nie przewiduje się nagród rzeczowych! 
 
 


