
 

Regulamin   III  Powiatowego Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej 

„Polski my naród….”  

pod patronatem  Starosty Powiatu Dębickiego 

 

Tematyka tegorocznego Festiwalu: „My dla Niepodległej". 
 

I . ORGANIZATOR 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Pustkowie-Osiedlu 

Starostwo Powiatowe w Dębicy 

Centrum Kultury i Bibliotek  Gminy Dębica w Pustkowie-Osiedlu 

 

II. CEL FESTIWALU 

 

 wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności 

artystycznej, 

 wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności 

wokalnych oraz dorobku artystycznego, 

 edukacja historyczna, utrwalanie najczęściej wykonywanych utworów o treści patriotycznej, 

 przywrócenie w naszej zbiorowej pamięci dawnych, zapomnianych już piosenek i pieśni 

patriotycznych, 

 poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego i form wykonawczych piosenek  

i pieśni narodowych i patriotycznych, 

 utrwalanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny. 

 

III. UCZESTNICY 

 

W festiwalu może brać udział uczniowie: 

 szkół podstawowych 

 szkół gimnazjalnych z powiatu dębickiego, 

 szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego. 

 

W festiwalu mogą brać udział zarówno soliści, jak i zespoły wokalne. Uczestnicy  zostaną ocenieni 

w  dwóch kategoriach, z podziałem na szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Szkoła może zgłosić 

maksymalnie jeden utwór o tematyce „My dla Niepodległej” w każdej z kategorii: 

 soliści, 

 zespoły. 

 

Uczestnicy wykonują utwory a capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby 

(pianino, gitara, skrzypce, itp.) lub przygotowanym wcześniej akompaniamentem nagranym 

na płycie CD w formacie AUDIO (nie dopuszcza się występu z tzw. „pełnego playbacku”). 

 

Płytę z podkładem muzycznym prosimy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Zawodowych 

w Pustkowie-Osiedlu do  dnia  31 października 2018 r. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU 

 

Festiwal odbędzie się 8 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica 

w Pustkowie-Osiedlu. 

 



V. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW 

 

Kartę zgłoszenia potwierdzoną przez dyrektora szkoły można dostarczyć do sekretariatu ZSZ 

w Pustkowie-Osiedlu bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres ZSZ w Pustkowie-Osiedlu, 

Pustków-Osiedle 34a, 39-206 Pustków 3. Karty zgłoszeń przyjmowane są do dnia 

31 października 2018 r. (w przypadku karty przesłanej pocztą o ważności decyduje data stempla 

pocztowego). 

 

Regulamin festiwalu oraz karta zgłoszenia dostępne są 

na stronie internetowej szkoły www.zszpustkow.edu.pl. 
 

VI. OCENA I NAGRODY 

 

Kryterium oceny stanowić będzie: 

- dobór repertuaru, zgodność tematyki utworu z charakterem festiwalu, 

- interpretacja utworu i ogólny wyraz artystyczny, 

- muzykalność i warunki głosowe wykonawców. 

 

Jury do komisji konkursowej powołuje organizator festiwalu. 

 

Laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia. 

 

VII. UWAGI ORGANIZACYJNE 

 

 kolejność występów ustala organizator, 

 organizator zapewnia, nagłośnienie, mikrofony, odtwarzacze CD, 

 zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu, 

 sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator, 

 osoby odpowiedzialne za konkurs: JolantaUrbańska, Małgorzata Fornek, Renata Dziedzic.   

 informacje szczegółowe można uzyskać pod numerem telefonu:  

694 924 762 – Jolanta Urbańska 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zszpustkow.edu.pl/


KARTA ZGŁOSZENIA SOLISTY 

 

III Powiatowy Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej „My dla Niepodległej” 

 

 

1. Szkoła (pełna nazwa, telefon): 

 

 

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

 

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

 

2. Imię i nazwisko solisty: 

 

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

 

 

3. Klasa: ….................................................................................................................................... 

 

 

4. Tytuł utworu: 

  

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

 

 

5. Forma podkładu muzycznego: …........................................................................................... 

 

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

 

 

6. Wymagania sprzętowe: …....................................................................................................... 

 

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

  

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

  

 

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

     pieczęć instytucji delegującej                                             data i podpis osoby zgłaszającej 

  

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU MUZYCZNEGO 

 

III Powiatowy Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej „My dla Niepodległej” 

 

 

1. Szkoła (pełna nazwa, telefon): 

 

 

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

 

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

 

2. Nazwa zespołu oraz imiona i nazwiska jego członków: 

 

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

  

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

  

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

  

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

 

3. Klasa: ….................................................................................................................................... 

 

 

4. Tytuł utworu: 

  

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

 

 

5. Forma podkładu muzycznego: …........................................................................................... 

 

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

 

6. Wymagania sprzętowe: …....................................................................................................... 

 

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

  

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

 

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

     pieczęć instytucji delegującej                                             data i podpis osoby zgłaszającej 

 


