
                     

II Festiwal Pi osenki Polskiej 

Moje serce to jest muzyk 

       

 
Termin i miejsce festiwalu: 29. 03. 2019 r. (piątek) godz. 15 

00
 

Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie,  

ul. Rzeczna 7 

 

I. Organizatorzy:                                           

 

                   Szkoła Podstawowa  

im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie 
 

 

                Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie  

              

II. Cele festiwalu: 

 

 prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego młodzieży, 

 promowanie aktywności twórczej wśród uczniów, 

 przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień, przezwyciężenie tremy i stresu, 

umiejętność zachowania się na scenie, 

 realizacja marzeń i ambicji, 

 budzenie wiary we własne siły i talent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Uczestnicy:  
1.Udział w festiwalu mogą wziąć zarówno soliści jak i grupy wokalne typowane przez szkoły 

i ośrodki kultury ( maksimum trzech solistów, trzy grupy wokalne). Nie przyjmujemy 

zgłoszeń indywidualnych. 

2. Uczestnicy festiwalu podzieleni będą na następujące kategorie wiekowe: 

a) I kategoria – uczniowie klas IV- VI 

b) II kategoria – uczniowie klas VII – III gimnazjum 

 

IV. Zasady regulaminowe: 

 
1. Uczestnicy konkursu prezentują jedna piosenkę w języku polskim. Prezentowana 

piosenka nie powinna trwać dłużej niż 4 min. 

2. Repertuar nie może być zmieniany w trakcie trwania imprezy. 

3. Uczestnicy zapewniają sobie własny akompaniament: 

 zarejestrowany na pendrive (niedopuszczalne jest nagranie z wykorzystaniem 

chórów lub drugiego głosu). Dopuszcza się akompaniament 1 osobowy np. 

pianino, gitara, skrzypce, flet, akordeon itp., soliście lub grupie wokalnej nie 

może akompaniować sekcja rytmiczna. 

 

V. Zgłoszenia uczestników: 
 

1. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestników konkursu: do 15 marca 

   na adres: Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie, ul. Rzeczna 7,  

         97 – 420 Szczerców lub na adres e – mail: szczercowgimnazjum@wp.pl 

2. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na karcie zgłoszeniowej stanowiącej 

załącznik do niniejszego regulaminu  

 

VI. Terminy i miejsce konkursu: 
  

Festiwal odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r. o godz.15 
00

  

w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie, ul. Rzeczna 7,  

97 – 420 Szczerców 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII.  Ocena i nagrody: 
 

1. Prezentacje uczestników festiwalu oceniać będzie niezależne jury powołane przez 

Organizatorów. 

2. Oceniając uczestników festiwalu jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria: 

 dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych, 

 warsztat wokalny, 

 muzykalność, 

 interpretację piosenek, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

3. W wyniku oceny jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej grupie wiekowej oraz 

Grand Prix Festiwalu dla najlepszego uczestnika. 

 

VIII. Przepisy ogólne 

1. Uczestnicy wraz opiekunami pokrywają we własnym zakresie koszty przyjazdu na 

przesłuchania konkursowe. 

2. Organizator zapewnia nagłośnienie. 

3. Zgłoszeni uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu. 

4. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z jury. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA DO  I KONKURSU PIOSENKI POLSKIEJ 

 
 (PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 
1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA  

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

2.ROK  URODZENIA 

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

3. PLACÓWKA  DELEGUJĄCA: 

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

4. INSTRUKTOR/OPIEKUN: 

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

 ADRES KORESPONDENCYJNY: 

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

 TELEFON KONTAKTOWY:  

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

  E-MAIL 

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

5. TYTUŁ  UTWORU 

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

6. CZAS TRWANIA: …………………………….…………………………..……………………………............................ 

 

* Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z zasadami Regulaminu Festiwalu i akceptuję go.       

* Oświadczam, że posiadam zgodę na dysponowanie wizerunkiem i głosem osób występujących. 

 
   * należy wypełnić x             

 

 

                                                                                                                                                                                     

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

       miejscowość i data        podpis 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Kartę zgłoszenia do konkursu należy przesłać: do 15 marca.  

Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie, ul. Rzeczna 7,  

97 – 420 Szczerców  lub na adres e – mail: szczercowgimnazjum@wp.pl 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę wyraża 

rodzic/prawny opiekun) zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia  

II POWIATOWEGO FESTIWALU Moje serce to jest muzyk zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego 

przeprowadzenia konkursu oraz w celach promocji przedsięwzięcia. 

 

……………………………………….  

data i podpis* 

 uczestnika konkursu/rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 



Harmonogram II FESTIWALU PIOSENKI POLSKIEJ 

Moje serce to jest muzyk 

29.03. 2019 r. 

1.15
00

–17
00

– uroczyste rozpoczęcie konkursu i przesłuchania wykonawców (w trakcie 

możliwe dwie krótkie przerwy) 

2. Przerwa na poczęstunek 

3. 17
30

 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

4. 18
00

 koncert laureatów 

5. 18 
30

 Uroczyste zakończenie konkursu 

     

 


