
REGULAMIN
XVIII FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

11 listopada 2016r.

Gminne Centrum Kultury i Sportu
ul. Piastowska 10 A, 58-130 Żarów

Kontakt:  74858-07-53
kultura@centrum.zarow.pl

I. TERMIN I MIEJSCE

11 listopada 2016 r., od godz. 15.00 do 20.00, (hala widowiskowo-sportowa) Gminne Centrum Kultury i 
Sportu, ul. Piastowska 10A w Żarowie.

II. CELE

1. Popularyzacja  twórczości  muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej.
2. Uaktywnianie szkół w kształtowaniu postaw patriotyczno-obywatelskich wśród młodzieży przez

uczestnictwo w konkursie.
3. Integracja różnych środowisk, różnych pokoleń i różnych wyznań wokół tematu „Ojczyzna”.
4. Poszukiwanie  właściwych  form  wyrazu  artystycznego,  estetycznego  i  form  wykonawczych

pieśni narodowych i patriotycznych.
5. Edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalenie najczęściej

wykonywanych oraz popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznych.
 

III. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Festiwal podzielony jest na następujące kategorie i grupy:
            Kategoria I - Zespoły śpiewacze, kapele.
            Kategoria II - Chóry szkolne, miejskie, gminne, parafialne, chóry działające przy fundacjach, 
związkach i stowarzyszeniach.
            Kategoria III – Soliści:
                        a) soliści do lat 12
                        b) soliści od 12 -16 lat
                        c) soliści powyżej 16 lat
2. Każdy z uczestników przygotowuje 2 utwory  w języku polskim o treści patriotycznej. 
3. Podczas występu, wykonawca może korzystać z własnego akompaniamentu, podkładów 
muzycznych (półplayback) zapisanych na płycie CD (audio lub MP3), MD, lub śpiewać a'capella. 
Nie można korzystać z pełnych  playbacków 
4. Łączny czas utworów nie może przekroczyć 8 minut.
5. Poszczególni  wykonawcy  winni  zgłosić  się  u  organizatora  przynajmniej  na  godzinę  przed
rozpoczęciem swojego występu.
6. Zespoły/soliści, którzy brali udział w XVII Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Żarowie, nie mogą
zaśpiewać pieśni, które były w ich repertuarze w roku ubiegłym. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
 

1. Do dnia 31.10.2016r. należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres organizatora, czytelnie 
wypełnioną kartę uczestnictwa. 

2. Do karty zgłoszenia należy dołączyć czytelne teksty wykonywanych utworów (wydruk).
3. O  kolejności  prezentacji  uczestnicy  zostaną  powiadomieni  telefonicznie  lub  mailem  do  dnia

7.11.2016r.
4. Osoby/zespoły, jeśli chcą skorzystać z gorącego posiłku, powinni uiścić akredytację w kwocie 10

złotych  od osoby na  konto  BZ WBK o/Żarów 41109023690000000602019502 lub  w kasie
GCKiS do dnia 7.11.2016r. Zebrana kwota akredytacji w całości przeznaczona będzie na gorący

mailto:kultura@centrum.zarow.pl


posiłek.  Pragniemy  poinformować,  że  jest  możliwość  skorzystania  z  poczęstunku  osób
towarzyszących zespołowi po wcześniejszym zgłoszeniu w terminie jak wyżej i dokonaniu wpłaty.

5. Ubiegłoroczni zdobywcy GRAND PRIX nie mogą wziąć udziału w konkursie obecnej edycji, ale
mogą wystąpić w KONCERCIE GALOWYM, który będzie uwieńczeniem wszystkich występów
Festiwalu. Zgłoszenie swojego udziału w KONCERCIE GALOWYM prosimy wysłać na adres jw.
do dnia 31.10.2016 r. Ubiegłoroczni Laureaci nie wnoszą akredytacji!

V.   KRYTERIA OCENY

1. Dobór repertuaru.
2. Interpretacja utworu.
3. Poziom wykonawczy.
4. Ogólne wrażenie artystyczne. 

VI.   JURY

1. Jury zostanie powołane przez organizatora w 3-osobowym składzie. 
2. Decyzje Jury są ostateczne.

VII. NAGRODY

Jury może przyznać nagrody:
1. Nagroda Grand Prix Festiwalu.
2. Nagrody rzeczowe  i wyróżnienia w każdej kategorii.
3. Mogą być dodatkowo przyznane nagrody sponsorowane.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE

1. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty podróży. 
2. Organizator zapewnia nagłośnienie, tj. mikrofony, możliwość wpięcia w linie.  Wszelkie potrzebne

okablowanie oraz instrumenty muzyczne wykonawcy winni zapewnić sobie sami.
3. Chóry i zespoły śpiewacze śpiewają bez nagłośnienia  
4. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  wykorzystania  nagrań  festiwalowych,  wizerunku

wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, internecie i prasie.
5. Kolejność prezentacji ustala organizator.
6. Organizator  gwarantuje:  wodę  mineralną  dla  uczestników  konkursu,  dostęp  do  kawiarenki

znajdującej się na obiekcie, a także gorący posiłek dla osób, które  wniosą akredytację.
7. Zgłoszenie  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  jednoznaczne  z  przyjęciem  warunków  niniejszego

regulaminu.
8.  Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

ORGANIZATOR

Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Żarowie

ul. Piastowska 10a, 
58-130 Żarów


