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Szkoła Podstawowa Nr 28 im. płk. Łukasza Cieplińskiego 

35-118 Rzeszów, ul. Solarza 12, tel. (17) 748-20-70 
 

 

 

 

REGULAMIN 
 

XII WOJEWÓDZKIEGO  FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH 

 
CELE FESTIWALU: 

1. Rozwijanie uzdolnień uczniów. 

2. Rozbudzanie aktywności kulturalnej. 

3. Kształtowanie właściwych postaw, wychowywanie ku wartościom. 

4. Popularyzacja pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych. 

5. Kształtowanie postaw patriotyczno – obywatelskich wśród dzieci i młodzieży. 

6. Poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego, estetycznego i form wykonawczych 

pieśni narodowych i patriotycznych. 

7. Edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie najczęściej 

wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej. 

8. Promocja uczniów uzdolnionych muzycznie. 

9. Uczczenie rocznicy śmierci płk. Łukasza Cieplińskiego i Jego współtowarzyszy. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznych ma formę konkursu. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie 

dla amatorów, uczniów szkół podstawowych klas I - VIII (dopuszcza się udział dzieci szkół muzycznych 

stopnia podstawowego). 

1. W festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, 

chóry. Uczestnicy będą oceniani w 2 kategoriach wiekowych: klasy I – IV i klasy V – VIII.  

W każdej kategorii dopuszcza się prezentację jednej jednostki wykonawczej z danej placówki. 

2. W konkursie nie może brać udziału laureat pierwszego miejsca z roku ubiegłego. 

3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zaprezentowania w konkursie dwóch dowolnie 

wybranych pieśni patriotycznych.  

4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. 

5. W kategorii chórów przynajmniej jeden utwór winien być wykonany a’capella. 

6. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest nadesłanie nagrania prezentowanych utworów na            

w formacie mp3 oraz kartę zgłoszenia (według załączonego wzoru) w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia  21 lutego 2020 r. na adres iwona-josse-jakubiec@o2.pl  

7. Zgłoszenia nadesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.  

8. W koncercie finałowym uczestnicy wykonują jeden utwór wskazany przez organizatora. 
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Adres odbiorcy: 

 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie 

ul. Solarza 12, 35-118 Rzeszów 

Informacje dodatkowe: 

tel.  (17) 7482070 

             e-mail: sekretariat@sp28.resman.pl 

strona internetowa szkoły: www.sp28.resman.pl 

 

 

TERMINARZ FESTIWALU: 
Do 21.02.2020 r. – termin nadsyłania nagrań wraz z kartą zgłoszenia 
Do 25.02.2020 r. – przesłuchania prezentacji, wyłonienie laureatów 

26.02.2020 r. – zamieszczenie wyników konkursu na szkolnej stronie internetowej: 

www.sp28.resman.pl  

 

2.03.2019 r., godz. 11.00 – koncert - konkurs laureatów, rozdanie nagród. 

 

MIEJSCE KONCERTU LAUREATÓW: 
Młodzieżowy Domu Kultury, ul. Osmeckiego 51 

 

OCENA I  NAGRODY: 
1. Jury festiwalu szczególną uwagę przy ocenie zwracać będzie na: 

 dobór repertuaru (wartość merytoryczna, dobór tonacji, dopasowanie skali trudności do 

możliwości wykonawczych solisty bądź zespołu) 

 estetykę wykonania 

 dykcję i poprawność wykonania linii melodycznej 

 interpretację/ekspresję wykonania utworu 

 ogólne wrażenie artystyczne 

2. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z nadesłanymi materiałami wyłoni laureatów  

w każdej kategorii oraz przyzna wyróżnienia. 

3. Duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne oceniane będą w jednej kategorii zespołowej. 

 
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1. Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników konkursu, 

zdjęciami, nagraniami, materiałami filmowymi z przebiegu festiwalu. 

3. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów. 

4. Przyznane nagrody będą wręczane wyłącznie w dniu koncertu laureatów – 2 marca 2020 r.  

w Młodzieżowym Domu Kultury, ul Osmeckiego 51 

 

 Wszelkich informacji  dotyczących festiwalu udziela: 

 mgr Iwona Josse-Jakubiec, e-mail: iwona-josse-jakubiec@o2.pl  tel. 600229332 
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