
 
REGULAMIN 

IV Festiwalu Piosenki  Patriotycznej 

Nasze Małe Ojczyzny 

 

w Szkołach im. Jana Kilińskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego  

w Zamościu 
I. Organizatorzy: 

1. Organizatorem IV Festiwalu Piosenki Patriotycznej są:  

    Technikum oraz Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kilińskiego Zakładu Doskonalenia       

Zawodowego   w Zamościu   

II. Honorowy patronat: 

Pan Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość, 

2. Pan Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP 

Patronat medialny: Kronika Tygodnia, Katolickie Radio Zamość, TVP3 Lublin, portal informacyjny       

     e-zamosc.pl  

III. Cele II Festiwalu: 

1.  Popularyzacja pieśni  patriotycznej i regionu. 

2.  Integracja różnych środowisk i wyznań wokół tematu Ojczyzna. 

3. Pielęgnowanie poprzez formy artystyczne pamięci o wydarzeniach historycznych, które   

zmieniły  losy naszej ojczyzny, a szczególnie naszego regionu. 

4.  Rozwój wiedzy o kulturze własnego regionu i tworzenie więzi ze środowiskiem lokalnym. 

5.  Pogłębianie więzi emocjonalnej ze swoim miejscem zamieszkania i osiągnięciami        

przodków. 

6.  Przedstawienie uroków krajobrazu, elementów kultury Ojczyzny zwykle niezauważanych         

     na co dzień. 

7.  Pokazanie roli pieśni patriotycznej w rozwijaniu poczucia tożsamości i dumy narodowej. 

8.  Zachęcanie do wspólnych ponadpokoleniowych spotkań muzycznych. 

9.  Kształtowanie właściwych postaw przy prezentacji i odbiorze pieśni patriotycznej.  

10. Odkrywanie talentów muzycznych uczniów ze szkół podstawowych i  gimnazjalnych. 

11. Promocja Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kilińskiego w Zamościu  

  w regionie. 
IV. Termin i miejsce: 

1. Festiwal odbędzie się 29 marca 2019 r. o godz. 10
00

 w Siedzibie Szkół Zakładu Doskonalenia               

Zawodowego im. Jana Kilińskiego w Zamościu, ul Peowiaków 3, 22-400 Zamość. 

V. Warunki uczestnictwa: 

1. W Festiwalu mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa                          

lubelskiego i Ukrainy. 

2.  Przez Uczestnika rozumie się występ solisty, duetu lub zespołu. 

3.  Każdy Uczestnik Festiwalu powinien przygotować jedną dowolnie wybraną piosenkę patriotyczną 

      z  podkładem muzycznym lub z akompaniamentem. 

4.  Dobór repertuaru zależy do Uczestników. 

5.  Zgłoszeń do udziału w Festiwalu można dokonywać do 20.03.2019 roku poprzez przesłanie karty 

     zgłoszenia udziału na adres Sekretarza Festiwalu: konkurs-zdz@wp.pl  

6.  Karta zgłoszenia udziału dostępna jest na stronie internetowej szkoły: www.zdz-zamosc.pl 

7.  Każdy uczestnik festiwalu otrzyma w ciągu trzech dni roboczych potwierdzenie przyjęcia 

    zgłoszenia przez Organizatora. W przypadku braku takiego potwierdzenia uczestnik zobligowany  

jest do niezwłocznego kontaktu z Organizatorem. 

 



 
VI. Kryteria oceny:  
1. Wybór  laureatów dokona Komisja Artystyczna Festiwalu kierując się następującymi kryteriami: 
 dobór repertuaru (tematyka utworów zgodna z regulaminem konkursu, wartości artystyczne 

utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych), 

 staranność i dokładność wykonawcza (intonacja, dykcja, postawa, znajomość tekstu i melodii), 

 muzykalność i warunki głosowe wykonawców, 

 przesłanie artystyczne prezentacji . 

6. W każdym z podanych kryteriów można otrzymać maksymalnie 5 punktów, co stanowi łącznie   

maksymalnie 20 punktów. 

7.  Decyzje Komisji Artystycznej Festiwalu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

VII. Komisja Artystyczna Festiwalu: 

1.  Skład Komisji Artystycznej Festiwalu ustala Organizator. 

2. Komisja Artystyczna sporządza protokół z listą nagrodzonych na festiwalu, który zostanie  

przedstawiony po zakończeniu konkursu. 

VIII. Nagrody: 

1. Laureaci (miejsca I, II, III i wyróżnienia) otrzymują nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe  

     dyplomy. 

2.  Wszyscy wykonawcy oraz osoby przygotowujące otrzymają okolicznościowe dyplomy i upominki. 

IX. Dodatkowe informacje: 

1.  Organizator zapewni sprzęt nagłośnieniowy i odtwarzacz CD 

2. Wszyscy wykonawcy zobowiązani są do przygotowania podkładów muzycznych wyłącznie  

na nośniku CD lub pendrive : na nośnikach należy umieścić: tytuł piosenki oraz imię i nazwisko 

uczestnika i nazwę szkoły 

3. Podkłady należy dostarczyć na nośnikach wraz z opisem - tytuł piosenki oraz imię i nazwisko 

uczestnika, nazwa szkoły i miejscowość 

4.  Koszty dojazdu wszystkich uczestników konkursu pokrywają jednostki delegujące 

5.  Organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek 

X. Dane organizatorów: 

     Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Zamościu, ul. Peowiaków 3,  

     22-400 Zamość, e-mail: konkurs-zdz@wp.pl www.zdz-zamosc.pl 

     osoba odpowiedzialna za konkurs - Dyrektor Oddziału Grażyna Lisicka nr tel.84 6392258;       

846392821    

XI. Postanowienia końcowe: 

1. Zgłoszenie się uczestnika do festiwalu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji prezentacji artystycznych oraz wykorzystania 

zgromadzonego materiału do działalności promocyjnej, metodycznej i wydawniczej. 

3.  Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Organizatorów. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Festiwalu. Zmiany takie zostaną   

opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

5.  Kontakt z Organizatorem jest możliwy: 

 osoba odpowiedzialna za konkurs p. Grażyna Lisicka  nr tel. 607 366 802, 84 6392258;  

 84 6392821,607363802 

 e-mail: konkurs-zdz@wp.pl 

 za pośrednictwem tradycyjnej formy przesyłki pocztowej na adres szkoły. 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 
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PROGRAM 

IV Festiwalu Piosenki Patriotycznej 

w Szkołach im. Jana Kilińskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego  

w Zamościu 

 

W programie: 

1. Oficjalne otwarcie IV Festiwalu Piosenki Patriotycznej. 

2. Powitanie Gości. 

3. Prezentacja uczestników festiwalu. 

4. Przegląd Piosenki Patriotycznej. 

5. Pokaz fryzur wykonanych przez uczniów Szkół ZDZ  

6. Występ Zespołu Pieśni i Tańca Zamojszczyzna 

7. Finał konkursu. 

8. Zwiedzanie szkoły i poczęstunek. 
 
 


