
         

                                                                                                                            
 
 

 
 

                                                                                                            Oleśnica, dnia 14.09.2018 r. 

 

 
 U mnie jest blisko z serca do papieru.  

                                                                                Agnieszka Osiecka, „Rozmowy w tańcu” 

 
VI  POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI POLSKIEJ 

ZIELONO MI  
dla klas IV-VIII szkół podstawowych, III klasy gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych  

powiatu oleśnickiego 
 

20 listopada 2018 r.  

Miejsce konkursu – SM „Korelat” Oleśnica, ul. Kochanowskiego 5, godz. 10.00 

 

 

 

REGULAMIN 

           Powiatowy Festiwal Piosenki Polskiej jest okazją do promocji młodych talentów i nowych 

piosenek z dobrą muzyką i dobrym tekstem. Uczestnicy prezentują piosenki z repertuaru znanych i 

debiutujących autorów polskiej piosenki ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich walory literackie. 

Poprzez spotkanie młodych wykonawców z publicznością, która ceni i lubi dobrą muzykę i wartościowy 

tekst, chcemy przypomnieć i od nowa walczyć o wysoką jakość polskiej piosenki oraz przywrócić 

potrzebę śpiewania o rzeczach ważnych i nieprzemijających. 

 Festiwal odbędzie się 20 listopada 2018 r., organizatorzy poświęcają go pamięci: 

Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego oraz Zbigniewa Wodeckiego. 

1. ORGANIZATORZY:  

 Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, 

 Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica. 

 

2. CELE FESTIWALU: 
 popularyzacja ambitnych form słowno-muzycznych. 

 ukazanie bogactwa polskiej piosenki. 

 upamiętnienie dorobku artystycznego Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego 

oraz Zbigniewa Wodeckiego.  

 poznawanie i propagowanie kultury polskiej poprzez śpiewanie piosenek w języku 

ojczystym. 

 przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

 promowanie młodych talentów. 

 integracja środowisk szkolnych. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

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 

http://lubimyczytac.pl/autor/15673/agnieszka-osiecka
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/34584/rozmowy-w-tancu
http://www.pceik.pl/


a. Festiwal adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas IV-VIII), III klasy 

gimnazjalnej oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleśnickiego. 

 

b. UCZESTNIK PRZYGOTOWUJE JEDEN UTWÓR MUZYCZNY W JĘZYKU 

POLSKIM: z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego lub piosenkę, której autorami słów    

są  Agnieszka Osiecka albo Wojciech Młynarski. 

 Uczestnicy będą mogli wystąpić z podkładem muzycznym (bez linii melodycznej  

i nagranej partii wokalnej - tzw. chórków) przygotowanym na jednym z nośników 

dźwięku: CD Audio, mp3 lub z akompaniamentem własnym (co należy zaznaczyć w karcie 

zgłoszenia). W przypadku korzystania z półplaybacku wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć nagrany podkład realizatorowi przed występem. 

 Organizator zapewnia aparaturę nagłośnieniową, mikrofony oraz sprzęt odtwarzający. 

4. OCENA 

a. Jury powołane przez Dyrektora PCEiK dokonuje oceny wykonawców, biorąc  pod uwagę następujące 

kryteria: 

  muzykalność i warunki słuchowe uczestnika. 

 dykcję oraz impostację głosu. 

 interpretację utworu. 

 dobór repertuaru ze szczególnym uwzględnieniem walorów literackich piosenki (adekwatny 

przede wszystkim do wieku uczestnika). 

 ogólny wyraz artystyczny. 

 Kartę zgłoszeniową należy przesłać drogą mailową do 7 listopada 2018 r. na adres: 

pceik@pceik.pl 

b. Jury oceniać będzie w kategoriach wiekowych: 

 szkoły podstawowe (kl. IV-VIII) – jeden solista i jeden zespół  

 III kl. gimnazjum – jeden solista i jeden zespół, szkoły ponadgimnazjalne  - jeden solista 

i jeden zespół.  

 

5. NAGRODY 

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu konkursu. 

6. 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 zgadzają się powierzyć organizatorom prawa do nieodpłatnej rejestracji 

występu konkursowego i wykorzystania zgromadzonych materiałów audio i video w celach 

służących promocji wykonawcy, jak i samego Festiwalu w mediach lokalnych i ogólnopolskich. 

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury,56-400 

Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 

mailto:pceik@pceik.pl


2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych działań placówki- na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkować będzie brakiem 

możliwości uczestniczenia w konkursie 

 

 
 

 

 

 
                                                                                             

                                                                                      


