POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY
56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56
Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl;
E-mail: sekretariat@pceik.pl

Oleśnica, 21.09.2017 r.

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
zaprasza do udziału
w XV Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej
7 listopada 2017 r.
Konkurs organizowany jest z okazji 99 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości

Regulamin
W Festiwalu mogą brać udział wychowankowie przedszkoli publicznych i niepublicznych
oraz uczniowie szkół podstawowych i uczestnicy w zajęć pozalekcyjnych
prowadzonych w ośrodkach kultury powiatu oleśnickiego.
(wiek od lat 4 do klasy VII SP )
1. Organizator Festiwalu – Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.
2. Termin i miejsce Festiwalu – 7 listopada 2017 r. BiFK w Oleśnicy, godz. 9.00
3. Harmonogram występów dostępny będzie 25.10.2017 r. na stronie www.pceik.pl pod Regulaminem
Festiwalu.
4. Cele konkursu:
a. Propagowanie wartości patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,
b. Popularyzowanie utworów o tematyce patriotycznej.
5. Warunki uczestnictwa:
a. każdy uczestnik (solista, zespół ) wykonuje jedną pieśń o tematyce patriotycznej, np. związaną
z okresem walk o niepodległość Polski, demokratycznymi przemianami lat 80 itp.
b. wśród prezentowanych utworów nie mogą być wykonywane pieśni o charakterze hymnu,
c. szkoła lub placówka ma prawo wytypować do udziału w Festiwalu maksymalnie po dwa podmioty
wykonawcze w każdej kategorii wiekowej.
6. Oceniane będą w poszczególnych przedziałach wiekowych: klasy I – IV i klasy V – VII
kategorie:
 soliści,
 zespoły.
7. Uczestnicy w kategorii: przedszkola – nie będą poddane ocenie.
8. Jury powołane przez organizatora będzie oceniać:
a. dobór repertuaru do tematyki konkursu, dopasowanie utworu do wieku wykonawcy, wartość
artystyczną, skalę trudności, pomysł aranżacji muzycznej,
b. interpretacja – oryginalność, dojrzałość artystyczna, zrozumienie i przekaz treści utworu, umiejętne
operowanie środkami wyrazu,
c. staranność wykonania (dykcja, technika wokalna).
9. Nośnik muzyki: płyta CD z nagraniem audio lub MP3.
10. W każdej kategorii jury przyzna nagrody główne i wyróżnienia oraz dyplomy i podziękowania.
11. Kartę uczestnictwa (zał. 1) należy dostarczyć do dnia 20.10.2017 r. na adres e-mail pceik@pceik.pl.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego
regulaminu.
2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w wyżej
wspomnianym konkursie.
3. Odpłatność w wysokości 10 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu
oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego i
doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4. W załączniku - Karta zgłoszeniowa.
5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

