
 R E G U L A M I N 

VI  Olsztyńńskiego Przegląądu Pieśśni i Piosenki Patriotycznej dla Dzieci 

i Młłodzieżży. 

Pod  Patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna 

ORGANIZATOR: 

Fundacja „ Otwarte dłonie” ul Bajkowa 15  10-696 Olsztyn. 

WSPÓŁŁORGANIZATOR: 

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie ul  Parkowa 1. 

CELE: 

1. Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia przez różnorodne formy artystyczne.  
2. Propagowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych.  
3. Rozwijanie wrażliwości inspirowanej historią i sztuką.  
4. Propagowanie treści patriotycznych w edukacji artystycznej młodzieży.  
5. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu.  
6. Uczczenie 100 - lecia  Odzyskania Niepodległości 
TERMIN 

Przesłuchania konkursowe odbędą się: 

16 LISTOPADA (piąątek) 2018 roku 

 13:00-15:00 soliści,  

 



 przerwa na poczęstunek wybór laureatów  

15:30 – ogłoszenie wyników  

16:00 – 18:00 zespoły, chóry  wybór laureatów. 

18:30 – ogłoszenie wyników  

Olsztynie ul Parkowa 1.  

Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia ram czasowych w zależności od ilości zgłoszeń. 

 

UCZESTNICY: 

Przegląd Pieśni Patriotycznej adresowany jest do dzieci i młodzieży, uczniów  szkół: podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczestników ognisk muzycznych, młodzieżowych i dziecięcych 

scholii i zespołów parafialnych  oraz do wszystkich pragnących szerzyć polską tradycję patriotyczną 

we współczesnym świecie. 

 

 

 

 

KATEGORIE PRZEGLĄĄDU: 

A - soliści  

B – duety i zespoły: 2 – 6 osób 

C – chóry, schole  

 

W każdej z w/w kategorii ustala się kategorie wiekowe:  

 



 W  kategorii solistów ustala się 3 kategorie wiekowe:  

 Dzieci młodsze do 9 lat (przedszkole i kl I-III) 

 Dzieci starsze 10-13 lat (kl IV-VI) 

 Młodzieżowa – od 14 lat (uczniowie szkół gimnazjalnych, kl VII i VIII i ponadgimnazjalnych) 

W kategorii zespoły i chóry kat. B i C -  2 kategorie  

Dziecięca ( szkoły podstawowe i przedszkola) 

 Młodzieżowa (uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. W bieżącej edycji uczestnicy będą zobowiązani do zaprezentowania  
 dowolnej piosenki lub pieśni o charakterze patriotycznym lub wojskowym 
2. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut 
3. Podkładem muzycznym może być akompaniament instrumentów, jak również nagranie. Nagranie 
należy przesłać wraz ze zgłoszeniem na pocztę lub dostarczyć osobiście na nośniku do 09.11.2018r  
3. Niedopuszczalne jest nagranie z wykorzystaniem chórów lub drugiego głosu.  
4. Utwory należy prezentować z pamięci.  
5. Zespoły i schole mogą wystąpić a capella i  jednogłosowo  
6. Uczestnicy  poprzedniej edycji przeglądu zobowiązani są do zaprezentowania nowego repertuaru. 

 

OCENA: 

Powołane profesjonalne JURY dokona oceny prezentacji pieśni w  kategoriach wiekowych,  

biorąc pod uwagę głównie kryteria przeglądu, czyli:  

 

A - soliści  

B – duety i zespoły: 2 – 6 osób 

C – chóry, schole  

 



  

Kryterium oceny stanowić będzie:  

1. Dobór repertuaru.  

2. Interpretacja.  

3. Innowacje artystyczne  

4. Wrażenie artystyczne.  

5. Walory estetyczne i wychowawcze.  

Werdykt jury i lista laureatów jest niepodważalna i nie podlega żadnym zmianom. 

 

 

NAGRODY: 

Dla laureatów organizatorzy przewidują:  

♪ GRAND PRIX - STATUETKI I NAGRODY RZECZOWE 

I,II i III Miejsce  STATUETKI I NAGRODY RZECZOWE  

♪ WYRÓŻNIENIA - DYPLOMY 

Każdy uczestnik przeglądu otrzyma okolicznościowy dyplom 

 

ZGŁŁOSZENIA UCZESTNIKÓW:  

Zgłoszenia solistów, zespołów wokalnych i chórów  do przeglądu dokonują opiekunowie na kartach 

zgłoszeń załączonych do regulaminu – do dnia 09 listopada 2018 roku drogą mailową (zgłoszenie 

zostanie potwierdzone) lub na adres Fundacji „Otwarte dłonie” (z przyczyn organizacyjnych decyduje 

data doręczenia). Jeśli zgłoszenie zostanie dokonane drogą mailową uczestnicy są zobowiązani 

 



 dostarczyć podpisany oryginał w dniu przeglądu jest to warunkiem dopuszczenia do przesłuchań. 

Zgłoszenie osób niepełnoletnich musi być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

e-mail: otwartedlonie@wp.pl 

lub na adres Fundacji:  

Fundacja „Otwarte dłonie” 

Ul Bajkowa 15 

10-696 Olsztyn 

Tel 796 190 366 

 

UWAGI DODATKOWE: 

1. Organizatorzy nie pokrywają kosztów transportu oraz przejazdu uczestników.  

2. Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą, odtwarzacz CD, laptop 

3. Dla  uczestników  przeglądu przewidziany jest poczęstunek  

4. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas trwania 

konkursu, zobowiązani są przybyć z opiekunami. 

 

 

 

INNE WARUNKI 

 Dane osobowe podane przez osoby fizyczne w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, 

telefon kontaktowy oraz adres do korespondencji, będą przetwarzane przez Organizatora w celach 

związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do 

uczestniczenia w Konkursie oraz wydania nagród lub wyróżnień. Osobom udostępniającym dane 

osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądanie ich 

usunięcia. Uczestnicy Konkursu, wyrażają zgodę na fotografowanie i utrwalanie dźwięku oraz obrazu 

 

mailto:otwartedlonie@wp.pl


 swoich artystycznych wykonań utworów, a także  na rozpowszechnianie wszelkich utrwalonych w ten 

sposób materiałów, w określony przez Organizatora Festiwalu sposób. Uczestnicy konkursu udzielają 

zgodę oraz udzielają nieodpłatnej licencji Fundacji „Otwarte dłonie” na: nagranie,  publiczne 

odtwarzanie w czasie nieograniczonym utworów prezentowanych podczas  konkursu  na wszystkich 

polach eksploatacji (radio, telewizja, internet) w dowolnym czasie. Zamieszczenie dowolnych 

fragmentów w dowolnym formacie na stronie internetowej Organizatora i stronach internetowych 

patronów medialnych Festiwalu. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację wizerunku w 

materiałach promocyjnych organizatora  Materiały zarejestrowane podczas trwania Festiwalu są 

własnością Organizatora Festiwalu Fundacji „Otwarte dłonie”. W przpyadku uczestników 

niepełnoletnich zgodę wyrażają także rodzicę/opiekunowie. 

 

Uczestnicy  zgłłaszająąc sięę  automatycznie akceptująą wszystkie warunki regulaminu konkursu. 

 

 

!!! Z A P R A S Z A M Y !!!  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 


