
 

 

 

REGULAMIN 

2. FESTIWALU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I HISTORYCZNEJ „Moja Ojczyzna” 

 

I. Organizator Festiwalu: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu - Dom Kultury „Na Skarpie”. 

II. Miejsce i termin Festiwalu: 

Dom Kultury „Na Skarpie”, os. Piastowskie 104, 61-164 Poznań, 

 17 maja 2018 r. godz. 10:00 - klasy I-III SP, klasy IV-VII SP oraz gimnazja 

 18 maja 2018 r. godz. 16:00 - młodzież ponadgimnazjalna, dorośli i seniorzy. 

III. Cele Festiwalu: 

1. Kształtowanie wrażliwości na wartości patriotyczne wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

2. Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego kraju i regionu poprzez popularyzację pieśni patriotycznych 

i historycznych. 

3. Uczczenie Jubileuszu 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

4. Rozwijanie pasji wokalnych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz umożliwienie im 

zaprezentowania swoich umiejętności na scenie. 

5. Integracja międzypokoleniowa w duchu patriotycznym. 

IV. Zasady uczestnictwa w Festiwalu: 

1. W Festiwalu udział mogą wziąć: soliści, duety oraz zespoły wokalne lub wokalno-instrumentalne 

(maksymalnie 12-osobowe) w następujących kategoriach wiekowych: 

 klasy I-III szkoły podstawowej, 

 klasy IV - VII szkoły podstawowej oraz gimnazja, 

 młodzież ponadgimnazjalna, 

 dorośli, 

 seniorzy (60+). 

2. Każdy solista, duet lub zespół zaprezentuje jeden utwór muzyczny o treści patriotycznej. Czas 
prezentacji nie może przekraczać 7 minut. 

3. Uczestnicy mogą śpiewać w towarzystwie akompaniatora lub przy podkładzie muzycznym 

(półplayback). 

4. Zgłoszenia niepełnoletniego uczestnika Festiwalu dokonuje nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny. 



5. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest nadesłanie czytelnie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej  

w terminie do 11 maja 2018 r. na adres Organizatora Festiwalu: Dom Kultury „Na Skarpie”  

os. Piastowskie 104, 61-164 Poznań lub e-mail: naskarpie@osiedlemlodych.pl. W przypadku 

zgłoszeń drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. 

6. Kartę Zgłoszeniową niepełnoletniego uczestnika Festiwalu podpisuje rodzic lub opiekun prawny. 

7. Liczba zgłoszeń przyjmowanych przez Organizatora jest ograniczona.  

8. Przesłanie Karty Zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Festiwalu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Festiwalu zawartych  

w zgłoszeniu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz zgody na nieodpłatne umieszczanie zdjęć i filmów zawierających 

wizerunek uczestników Festiwalu w mediach, w szczególności w internecie, prasie, telewizji, 

zarejestrowanych podczas trwania Festiwalu w celach informacyjnych, dokumentacyjnych  

i promocyjnych (zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - tekst jedn.: 

Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) 

 

V. Ocena i nagrody: 

1. Oceny prezentacji dokona Jury powołane przez Organizatora, które dokona wyboru laureatów 

w każdej kategorii. Jury może przyznać dodatkowo wyróżnienia spośród wszystkich uczestników 

Festiwalu. Decyzje Jury są ostateczne. 

2. Kryteria oceny: 

 dobór repertuaru, 

 interpretacja utworu, 

 ogólne wrażenie estetyczne i artystyczne. 

3. Każdy uczestnik Festiwalu otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa. 

4. Laureaci Festiwalu otrzymają dodatkowo statuetkę.   

VI. Uwagi dodatkowe:  

1. Organizator zapewnia nagłośnienie oraz sprzęt do odtwarzania muzyki zapisanej na płytach CD lub 

przenośnych nośnikach pamięci w formatach: cd audio, mp3.    

2. Koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przyjazdem oraz pobytem pokrywają uczestnicy. 

3. Podczas trwania Festiwalu osoby niepełnoletnie muszą przebywać pod opieką nauczycieli lub 

rodziców / opiekunów prawnych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie 

zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Organizatora: 

www.osiedlemlodych.pl. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.   
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