
REGULAMIN
II POWIATOWEGO

PRZEGLĄDU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
,,Tu jest moje miejsce”

 
• Termin i miejsce przeglądu – 11 listopada 2017, godz. 16.00,  Świetlica Wiejska wsi 
Stoszowice 
• Cele przeglądu: 
• konfrontacja umiejętności wokalnych młodzieży i dorosłych,
• kształtowanie wśród społeczności lokalnej wrażliwości na wartości patriotyczne, 
• rozbudzanie w sercach różnych pokoleń miłości do ziemi ojczystej, 
• wzbogacenie edukacji patriotycznej i narodowej poprzez piosenkę. 
• propagowanie i popularyzacja piosenek patriotycznych i pieśni polskich.

 
• Organizatorzy:

• Sołtys wsi Stoszowice Elżbieta Szopian
• Fundacji POZYTYWKA: wiceprezes Zarządu Teresa Wawreniuk
• przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Stoszowicach.
• Patronat - Starosta Powiatu ząbkowickiego Roman Fester 

• Zasady uczestnictwa:
• w przeglądzie mogą wziąć udział: soliści oraz zespoły muzyczne,
• czas trwania występu na scenie dla zespołów  - do 7 minut,
• każdy wykonawca prezentuje pieśni o treści patriotycznej wybrane z listy dołączonej do 
niniejszego regulaminu festiwalu,
• kategorie konkursowe:

- SOLIŚCI 
- ZESPOŁY
e) obowiązuje pierwszeństwo w wyborze piosenki patriotycznej. wybrana piosenki nie
może się dublować. 
d) uczestnicy mogą śpiewać przy własnym akompaniamencie, (zespół akompaniujący 
nie może liczyć więcej niż 5 osób) , z  podkładem muzycznym (pół – playback) lub a 
capella.
f) prezentacja pieśni patriotycznych dopuszczalna jest wyłącznie w języku polskim.
g) nie dopuszcza się zespołów tanecznych towarzyszących soliście. 
h) zgłoszenia przyjmowane będą na karcie zgłoszeń stanowiącej załącznik do 
regulaminu. 

Ocena uczestników: 

Prezentacje oceniać będą sami uczestnicy i widzowie na zasadzie: 
1 solista =1 głos
1 zespól = 1 głos 
1 osoba = 1 głos  (publiczność)
Wykonawcy nie mogą głosować na samych siebie.
Karty do głosowania, na których będą umieszczeni wszyscy wykonawcy zostaną rozdane 
przez komisję powołaną przez organizatorów.
Komisja przeliczy głosy i ogłosi wyniki.



Ogólne kryteria oceny: 
• jakość wykonania (intonacja, czystość współbrzmienia w śpiewie    wielogłosowym),
• dobór repertuaru (utwór dostosowany do wieku i możliwości wokalnych uczestników) 
• ogólny wyraz artystyczny (wizerunek sceniczny). 

 

• Sprawy różne: 
• organizator zapewnia nagłośnienie, mikrofony, sprzęt do odtwarzania: odtwarzacz cd.
• zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 
niniejszego regulaminu.
•  sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator. 

• Zgłoszenia:
• Karty zgłoszeniowe należy przesyłać do dnia 30.10.2017 r. na adres: 
• Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń na festiwal- Teresa Wawreniuk (tel. 
508 389 454)  e-maailem: teresawawreniuk@wp.pl z dopiskiem:  II Powiatowy Przegląd 
Piosenki Patriotycznej  "Tu jest moje miejsce"
• Przesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu zawartych w 
zgłoszeniu. 
• Zgłoszenie uczestnictwa w festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
filmowanie i rozpowszechnianie wizerunku. 
• Koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem i pobytem pokrywają 
uczestnicy przeglądu.
• Ilość miejsc ograniczona.
• Wykonawcy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w przeglądzie zostaną 
powiadomieni telefonicznie, do dnia 5.11.2017 roku.

 
Kontakt do organizatorów:  508 389 454

ZAPRASZAMY


