
I Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej 
„ Moją ojczyzną Polska jest….” 

pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Siemiatycze 
 

ORGANIZATOR 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II 

w Siemiatyczach 
 

 

CELE: 

 Popularyzacja pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. 

 Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z przypadającą na rok 2018, 

100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 Uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej. 

 Rozwijanie zamiłowania do śpiewu solowego, zespołowego i chóralnego. 

 Kształtowanie i pogłębianie wrażliwości artystycznej. 

  Budowanie podstaw nowoczesnego patriotyzmu. 
 

 

FORMA: 

 W Przeglądzie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne 

oraz chóry działające przy szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, 

szkołach muzycznych . 

 Utwór może być wykonany bez towarzyszenia instrumentów (a’cappella), 

z akompaniamentem dowolnych instrumentów lub z podkładem muzycznym (playback). 

 Niedopuszczalne jest nagranie CD z wykorzystaniem chórów lub drugiego głosu. 

 Wykonawcy zgłaszają w karcie zgłoszenia jeden utwór o tematyce patriotycznej (mile widziane 

własne kompozycje i aranżacje).  

 Kolejność przesłuchań zostanie opublikowana na tydzień przed festiwalem, na stronie 

internetowej Organizatora: www.andersa4siemiatycze.pl 

 

 

KATEGORIE: 

 I - szkoły podstawowe, 

 II - gimnazja 

 III - szkoły ponadgimnazjalne, 

 IV - dzieci i młodzież ze szkół muzycznych. 
 

 

 

TERMIN I MIEJSCE: 

14 maja 2018 roku, godz. 11.30, Siemiatycki Ośrodek Kultury przy ul. Zaszkolnej 1. 

 

 

 



WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 Regulamin, karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej Organizatora: 

www.andersa4siemiatycze.pl 

 Uczestnicy eliminacji wyrażają zgodę ( załącznik nr 2 do regulaminu) na przetwarzanie danych 

osobowych i publikację wizerunku na stronach internetowych organizatora festiwalu. 

 Karty zgłoszenia i oświadczenie, należy wysyłać nieprzekraczającem terminie do dn. 

30.04.2018 r. pocztą elektroniczną na adres: sp3@siemiatycze.eu. 

 

 

REGULAMIN JURY: 

1. Muzyczne prezentacje oceniać będzie jury powołane przez Organizatora 

i Współorganizatorów Festiwalu. 

2. Przedmiotem oceny prezentacji konkursowych będzie:  

 dobór repertuaru i stopień trudności utworów; 

 walory brzmieniowe i ogólny wyraz artystyczny; 

 właściwe proporcje pomiędzy głosami wokalnymi a instrumentami; 

 interpretacja, muzykalność, dobra intonacja, emisja głosu; 

 ogólne wrażenie artystyczne. 

3. Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe. 

4.  Jury ma prawo innego, niż przewiduje regulamin, podziału nagród. 

5.  Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

6. Protokół podsumowujący obrady jury zostanie opublikowany na stronie internetowej 

Organizatora: www.andersa4siemiatycze.pl 
 

 

USTALENIA KOŃCOWE: 

 Festiwal jest konkursem. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt. 

 Przegląd jest otwarty dla publiczności. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć i nagrań poszczególnych 

prezentacji w ramach promocji przeglądu. 

 Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji regulaminu. 

 Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą, mikrofony, pianino, odtwarzacz USB, CD. 

 W sprawach organizacyjnych informacji udziela: Lechosław Ryszczuk, tel. 605 322 788. 


