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Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

zaprasza do udziału   

w XX Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej  

 8 listopada 2022 r. (wtorek) 
 

Konkurs organizowany jest z okazji 104 rocznicy odzyskania  

przez Polskę niepodległości 
 

Etapy Konkursu 

 
 

I etap – kwalifikacje szkolne 

Powołana przez dyrektora szkoły lub placówki Komisja Konkursowa kwalifikuje najlepszych uczestników i 

przesyła kartę zgłoszeniową do Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, 

 w terminie do 28 października 2022 r. 

  

II etap – finał powiatowy 

Komisja konkursowa powołana przez dyrektora PCEiK dokona oceny i wyłoni  

zwycięzców i wyróżnionych Festiwalu.  

Lista zostanie umieszczona na stronie www.pceik.pl  pod Regulaminem Festiwalu. 

 

W Festiwalu mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych  

i uczestnicy zajęć pozaszkolnych w ośrodkach kultury powiatu oleśnickiego 

 w poniżej wymienionych przedziałach wiekowych. 

 

Regulamin  
 

1. Organizator Festiwalu – Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

2. Termin i miejsce Finału  Festiwalu – 8 listopada 2022 r. SM Korelat, ul. Kochanowskiego 5, 

godz. 10.00 

3. Cele konkursu: 

a. propagowanie wartości patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, 

b. popularyzowanie utworów o tematyce patriotycznej. 

4. 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, 

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 (np. dwa zespoły, dwóch solistów lub solista i zespół) w każdym 

przedziale wiekowym. 
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5. Kartę zgłoszeniową prosimy przesłać na adres pceik@pceik.pl do  26 października 2022 r. Kartę 

należy wypełnić wyłącznie komputerowo i przesłać w programie Word. Zgłoszenia w formie zdjęć nie 

będą przyjmowane. 

6. Szczegółowy harmonogram prezentacji zostanie udostępniony 28.10.2022 r. pod Regulaminem 

konkursu na stronie www.pceik.pl  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminu etapu finałowego. 

 

I. KRYTERIA OCENY UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnicy oceniani będą w następujących przedziałach wiekowych:  

a. klasy I-III SP,  

b. klasy IV-VII SP,  

c. klasy VIII i szkoły ponadpodstawowe 

             W każdym przedziale wiekowym ustala się kategorie: 

a. soliści, 

b. zespoły.  

2. 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). 

3. Podczas finału obowiązuje jeden z podanych podkładów muzycznych: 

a. na nośniku elektronicznym (pendrive, płyta CD), 

b. lub akompaniament na własnym instrumencie (organizator dysponuje pianinem elektronicznym). 

4. We wszystkich etapach konkursu nie wolno korzystać z nagranych partii wokalnych. 

 
 

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a. Zasady regulujące  przebieg konkursu określają również następujące procedury dostępne na stronie 

www.pceik.pl w zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ procedury                 

i regulaminy : 

 Procedura organizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy. 

b. Osoby łamiące określone w niniejszym regulaminie zasady i procedury zostaną wykluczone             

z udziału  w wyżej wspomnianym konkursie.  

 

III.    ZAŁĄCZNIKI: 

- oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO (skan przesłany mailem         

na adres: pceik@pceik.pl) 

- zgoda rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka (skan przesłany mailem na adres: 

pceik@pceik.pl) 

- karta zgłoszeniowa. 
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