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Żołnierze Wyklęci – piosenka na cześć „Żołnierzy 

Wyklętych”. 

 

 

 

w ramach projektu "Młodzi Gdynianie Żołnierzom Wyklętym” 

Regulamin 

 

 

 

"W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy 

w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia 

i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, 

jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi 

komunistycznemu... " 

 
Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu  

Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160) 

 

 

Gdynia, październik 2017
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Konkursu oratorski - Mowa na cześć „Żołnierzy Wyklętych”. 

Regulamin 

 

§ 1 

Organizator 

V Liceum Ogólnokształcące 

im. płk. Stanisława Dąbka 

ul. Dickmana 14, 81-109 Gdynia. 

 

§ 2 

Cele konkursu 

1. Promocja wiedzy o „Żołnierzach Wyklętych” wśród młodzieży. 

2. Uroczyste uczczenie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

3. Kształtowanie postawy patriotycznej wśród młodzieży. 

4. Zainspirowanie i zachęcenie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i podjęcie 

samodzielnych studiów nad historią.  

5. Wyłonienie i nagrodzenie uczniów, którzy zaprezentują najlepszą piosenkę. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gdyńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

wszystkich typów. 

2. Uczestnikiem mogą być osoby indywidualne lub zespoły. 

3. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji 

i promocji konkursu. W przypadku Uczestników, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia, zgodę 

wyrażają ich opiekunowie prawni. Osobom wyrażającym zgodę przysługuje prawo wglądu do 

przekazanych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia. 

5. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, dóbr 

osobistych, w tym prawa do ochrony wizerunku, danych osobowych; nie może zawierać treści 

obraźliwych lub niezgodnych z prawdą. 

6. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi 

Konkursu przez Uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji 
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na umieszczenie pracy w serwisach i publikacjach internetowych Organizatora Konkursu 

lub Partnerów Konkursu, wykonanie kopii nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz ich 

prezentację lub powielenie pracy w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych 

z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatorów.  

7. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte 

w niniejszym regulaminie. 

 

§ 4 

Tematyka konkursu, prace konkursowe 

1. Zadaniem Uczestnika jest stworzenie, wykonanie i zaprezentowanie piosenki poświęconej 

tematyce konkursu – Żołnierzom Wyklętym. 

2. Kryteria, które bezwzględnie muszą zostać spełnione: 

1) Zgodność pracy z tematem „Żołnierzy Wyklętych”, oceniana przez organizatorów. 

Sugeruje się uczestnikom zwięzłe wyjaśnienie sposobu nawiązania pracy do tematyki 

konkursu w zgłoszeniu. Piosenka może zawierać odwołania do życiorysów 

wybranych przez Uczestnika „Żołnierzy Wyklętych”, samego zagadnienia „Żołnierzy 

Wyklętych”, itp. 

2) Przesłanie pracy na adres Organizatora w formie cyfrowej. 

3. Piosenka można zgłosić w dwóch kategoriach: 

1) Piosenką autorską stworzoną i wykonaną przez Uczestnika/-ów. 

2) Piosenka posiadająca jeden autorski element, tekst lub muzykę, oraz jeden element 

zapożyczony i wykonaną przez Uczestnika/-ów. 

 

§ 5 

Terminarz 

1. Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać do 15-01-2018 na formularzu zgłoszeniowym, według 

wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, w zamkniętej kopercie, 

opisanej w następujący sposób: 

 

V Liceum Ogólnokształcące 

im. płk. Stanisława Dąbka 

ul. Dickaman 14, 81-109 Gdynia 

Żołnierze Wyklęci – piosenka na cześć „Żołnierzy Wyklętych”. 
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lub na adres e-mail: 

zolnierze.wykleci.vlo@gmail.com 

W tytule e-maila wpisując „piosenka”. W załączniku przesyłając uzupełniony formularz 

zgłoszeniowy. 

2. Prezentacja piosenek przez Uczestników odbędzie się w dniach 22-26 stycznia 2017 r. w ZSO 

nr 7 w Gdyni (o dokładnym terminie powiadomimy zainteresowanych uczestników). 

3. Nagrodzeni uczniowie wystąpią podczas finału w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

nr 7 w Gdyni w dniu 28-02-2018. 

4. Zgłoszenia nadesłane po terminie wskazanym w pkt.1 są nieważne. 

5. Organizator Konkursu nie wysyła potwierdzenia otrzymania nadesłanych zgłoszeń. 

 

§ 6 

Kryteria oceny prac konkursowych 

1. Wszystkie prace będą oceniane przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową. 

2. Ocena prac zgłoszonych do konkursu zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria: wiedzy, 

wartości poznawczych, artystycznych, rzetelności i prawdy historycznej, sposobu 

zaprezentowania tematu, wartości edukacyjnych oraz formy, a w szczególności: 

a. zgodności piosenki z tematem Konkursu,  

b. jasnej i logicznej struktury piosenki (Czy przekaz pracy jest zrozumiały?), 

c. estetyki piosenki (wartość estetyczna pracy, trudność wybranej techniki – oceniane 

przez nauczyciela woku), 

3. Za zwycięską pracę Organizator Konkursu uzna tę, która w ocenie jurorów otrzyma największą 

liczbę punktów. Jeżeli w wyniku zastosowania systemu punktowego nie uda się wyłonić 

zwycięzcy, o jego wyborze zadecyduje Komisja Konkursowa większością głosów (punkt ten ma 

zastosowanie również przy przyznawaniu nagrody za II i III miejsce). 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

5. Osoba zasiadająca w Komisji Konkursowej nie może być opiekunem uczestnika konkursu. 

 

§ 7 

mailto:zolnierze.wykleci.vlo@gmail.com
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Ogłoszenie wyników i nagrody 

1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce. 

2. Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone na stronie internetowej szkoły organizującej 

konkurs ( www.vlogdynia.pl ). 

3. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi Zespole Szkół Ogólnokształcących 

nr 7 w Gdyni w dniu 28-02-2018. 

 

§ 8 

Kontakt z uczestnikami Konkursu 

 

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora   

e-mail: zolnierze.wykleci.vlo@gmail.com 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach 

losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).  

2. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem wszelkie spory rozstrzyga Organizator. 

Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

  

http://www.vlogdynia.pl/
mailto:zolnierze.wykleci.vlo@gmail.com
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

Żołnierze Wyklęci – piosenka na cześć „Żołnierzy Wyklętych” 

 

Formularz zgłoszeniowy 
 

Dane i oświadczenia Uczestnika  (wypełnia Uczestnik): 

 

 

1. Imię i nazwisko Uczestnika 

:..................................…………………………………………………………………... 

2. Nazwa szkoły, klasa:  

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

 

3.  Adres szkoły:      

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

telefon: 

………………………………………………………………………………………… 

e-mail: 

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

 

4. Imię i nazwisko opiekuna/telefon kontaktowy  

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

 

5. Niniejszym oświadczam, że zgłaszam do udziału w konkursie:  „Żołnierze 

Wyklęci – piosenka na cześć „Żołnierzy Wyklętych””, piosenkę pod tytułem: 

  

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

 

6. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

warunki bez zastrzeżeń. 

 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

 

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

(data i podpis Uczestnika) 


