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REGULAMIN WEWNĘTRZNY 

        FESTIWALU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ  

  „Zapytaj o Polskę”  

ORGANIZATOR  

1. Organizatorem festiwalu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II 

w Warszawie 

CELE FESTIWALU  

1. Popularyzacja wśród społeczeństwa twórczości muzycznej o tematyce patriotycznej. 

2. Uaktywnienie szkół w kształtowaniu postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży przez uczestnictwo             

w konkursie. 

3. Integracja młodego pokolenia wokół tematu Ojczyzna. 

4. Kształtowanie właściwych postaw przy prezentacji i odbiorze pieśni patriotycznych. 

5. Edukacja historyczna, popularyzowanie dawnych pieśni i piosenek patriotycznych  oraz popularyzacja 

nowych utworów o treści patriotycznej. 

 

TERMINY I MIEJSCE FESTIWALU  

1. Zgłoszenie uczestnictwa w festiwalu należy przesłać do dnia 20 września 2018r.   

na adres:  sp82festiwal@onet.pl 

2. KONKURS / przesłuchania / odbędzie się dnia 27 września 2018r. (godziny konkursu w poszczególnych 

kategoriach zostaną ustalone po zamknięciu listy zgłoszeń i przesłane do opiekunów zespołów i solistów 

poszczególnych szkół). 

3. KONCERT GALOWY : 18 października 2018 r., o godz. 1200 

4. Miejsce – SALA KONCEROWA SP 82       

 

ZASADY UCZESTNICTWA  

1. W festiwalu mogą wziąć udział soliści oraz zespoły dzieci ze szkół podstawowych Miasta Stołecznego 

Warszawy 

2. Uczestnicy festiwalu wystąpią z podziałem na następujące kategorie wiekowe: 

 I kategoria – kl. I – III  

- zespoły 

- soliści                            

 II kategoria – kl. IV – VI 

- zespoły 

- soliści 

III kategoria – kl. VII – VIII 

- zespoły 

- soliści 

3. Każdy z wykonawców przygotowuje dwa utwory w języku polskim o treści patriotycznej / jeden utwór 

historyczny - pieśni legionowe, żołnierskie itp., drugi z repertuaru współczesnego /. 

4. Wykonawca może śpiewać przy akompaniamencie własnym lub towarzyszącym, może  też korzystać            

z podkładów muzycznych (pół playback) zapisanych na płycie audio CD lub pendrive. 

5. Łączny czas wykonywanych utworów nie może przekroczyć 6 min. 

6. Kolejność prezentacji zakwalifikowanych na podstawie kart zgłoszenia uczestników oraz ostateczny podział 

na kategorie ustali organizator. 

7. Każda  szkoła może zgłosić maksymalnie 1 zespół i 1 solistę  w każdej kategorii wiekowej. Solista może 

wystąpić w towarzystwie „chórku”. 

mailto:sp82festiwal@onet.pl


 

-2- 

 

8. O wystąpienie podczas Koncertu Finałowego zostaną poproszone osoby lub zespoły zakwalifikowane 

przez Jury. Będą to zdobywcy: 

 I, II i III miejsca w kategorii „zespoły” kl. I – III 

 I, II i III miejsca w kategorii „soliści” kl. I –III                    

 I, II, III miejsca w kategorii „zespoły” kl. IV- VI 

 I, II, III miejsca w kategorii „soliści” kl. IV – VI 

 I, II, III miejsca w kategorii „zespoły” kl. VII –VIII 

 I, II, III miejsca w kategorii „soliści” kl. VII - VIII 

 Nagroda Grand Prix. 

9. Podczas koncertu finałowego nie występują zespoły i soliści, którzy zdobyli miejsca IV, V itd. Wyżej 

wymienieni artyści zaproszeni są na koncert finałowy w charakterze widzów. 

10. Uczestnik festiwalu z poprzedniej edycji nie może wykonywać tego samego utworu w roku bieżącym. 

11. Uczestnicy nie mogą wykonywać utworów, które w poprzedniej edycji zdobyły Grand Prix i I miejsca.                 

Są to: Warszawo ma, Niepodległość, Ojczyzno ma, Piechota, Polska flaga. 

WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć na adres organizatora sp82festiwal@onet.pl do 

20.09.2018r. (decyduje data dostarczenia karty). Formularze przesłane na inny adres nie będą brane pod 

uwagę. 

2. Do karty zgłoszenia należy dołączyć teksty wykonywanych utworów. 

KRYTERIA OCENY  

1. Walory głosowe. 

2. Dobór repertuaru. 

3. Interpretacja piosenki i dykcja. 

4. Poziom trudności wykonywanego utworu. 

5. Ogólny wyraz artystyczny. 

JURY KONKURSU  

1. W skład Jury wchodzą co najmniej trzy osoby powołane przez organizatora. 

2. Decyzje Jury są ostateczne. 

NAGRODY W FESTIWALU  

1. Grand Prix Festiwalu  - statuetka festiwalu + nagroda rzeczowe 

2. I miejsce – statuetka + nagroda rzeczowa  

3. II, III miejsce - nagrody rzeczowe 

4. Wszyscy wykonawcy oraz osoby przygotowujące małych artystów otrzymają dyplomy i pamiątkowe 

nagrody w dniu konkursu /przesłuchania, 27 września 2018 r. 

DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE  

1. Organizator udostępni fortepian, zapewni nagłośnienie, odtwarzacze audio. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych, wizerunku wykonawców, 

opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, internecie i prasie. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie. 

 

 


