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W związku z Jubileuszem 30-lecia powstania LXXXI Liceum 

Ogólnokształcącego im. Aleksandra Fredry w Warszawie  

Rada Rodziców i Dyrektor Liceum  

 

ogłaszają 

 

KONKURS NA PIEŚŃ SZKOŁY 

Regulamin konkursu 

I. Cele konkursu: 

 wyłonienie najlepszego tekstu wraz z linią melodyczną, które staną 

się Pieśnią Szkoły; 

 promowanie aktywności i kreatywności młodzieży szkolnej; 

 wzbogacenie tradycji i symboliki szkoły; 

 umocnienie więzi uczniów ze szkołą. 

 

II. Zasady uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs organizowany jest dla uczniów i absolwentów LXXXI Liceum 

Ogólnokształcącego im. Aleksandra Fredry. 

2. Projekty konkursowe mogę być realizowane indywidualnie 

i/lub grupowo. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić jeden utwór. 

4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w regulaminie. 

5. Prace powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora(ów). 

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie wraz 

z utworem prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty (załącznik nr 1). 

 

III. Prace konkursowe: 

1. Tematyka Pieśni Szkoły LXXXI Liceum Ogólnokształcącego 

im. Aleksandra Fredry powinna: 

 odwoływać się do patrona, historii i tradycji szkoły; 

 zawierać maksymalnie 3 zwrotki i refren; 

 prezentować współczesny wizerunek szkoły. 

2. Praca powinna zawierać tekst wraz z muzyką. 

3. Długość utworu nie powinna przekraczać 3 minut. 

 

IV. Zgłaszanie utworów: 

1. Utwory konkursowe w formacie mp4 należy przesłać emailem na 

adres konkurs@fredro.internetdsl.pl, z dopiskiem: Konkurs na Pieśń 

Szkoły. 

2. Praca konkursowa powinna być opisana (imię i nazwisko 

twórcy/twórców, tytuł). 

3. Można zgłaszać jedynie prace konkursowe, które do tej pory nie były 

publikowane lub nagradzane w innych konkursach. 
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4. Utwór nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. 

5. Osoba/y zgłaszająca/e utwór ponosi/szą pełną odpowiedzialność 

za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku 

z wykorzystaniem utworu. 

6. Prace należy składać do 30 września 2022 r. 

7. Organizator ma prawo do odrzucenia utworów, jeśli nie spełniają one 

wymaganych Regulaminem warunków. 

 

V. Kryteria oceny prac konkursowych:  

1. Zgłoszone prace będą oceniane zgodnie z następującymi 

kryteriami: 

 nawiązanie do patrona, historii  i tradycji szkoły; 

 oryginalność oraz walory artystyczne tekstu i muzyki; 

 poprawność merytoryczna i językowa, 

 zaprezentowanie charakteru szkoły. 

 

VI. Komisja Konkursowa: 

1. Oceny utworów dokona Komisja Konkursowa w składzie: 

 dyrektor szkoły (Przewodniczący Komisji) 

 dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej 

 dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego 

 dwóch przedstawicieli Rady Rodziców 

2. Komisja wyłoni zwycięzcę Konkursu i przyzna dwa wyróżnienia  

do 10 października 2022 r. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 

14 października 2022 r.  

4. Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród lub do ich 

nieprzyznania. 

5. Organizator nie zwraca przekazanego utworu(ów) i jednocześnie 

zastrzega sobie możliwość publikowania wybranego(ych) 

utworu(ów). 

 

VII. Nagrody: 

1. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe:  

 nagrodę główną – rzeczową lub jej równowartość w kwocie  

minimum 500 zł  

 dwa wyróżnienia - minimum 300 zł  

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania 

wybranego(nych) utworu(ów) opatrzonego imieniem i nazwiskiem 

autora(ów) oraz wykorzystanie zwycięskiego utworu zgodnie z jego 

przeznaczeniem na uroczystościach szkolnych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych 

utworów lub ich fragmentów w celach promujących Liceum. 
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Załącznik nr 1 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………… Klasa ………. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem KONKURSU NA PIEŚŃ 
SZKOŁY i akceptuję jego treść. Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do 
utworu i przenoszę je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub 
innego rozpowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 
dostosowania utworu do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przed jego 
publikacją. Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na 
rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji 
wskazanych w Dz.U. 1994 nr 24 poz. 8 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie wykorzystania, 
wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz 
we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich 
zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu. 
 

……………………………………………………… 

                                                                                    (czytelny podpis autora) 

 

Warszawa, dnia …………………………………………. 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna na udział w konkursie na PIEŚŃ SZKOŁY*. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………    

(Podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

niepełnoletniego uczestnika Konkursu)* 

 

 

Warszawa, dnia …………………………………………. 


