
XI MIĘDZYWOJEWÓDZKI FESTIWAL 

PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 

NOWE MIASTO LUBAWSKIE 

6-7 LISTOPADA 2018 

 
I. PATRONAT: 

- Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego 

II. ORGANIZATORZY: 

- Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim 

III. PATRONAT MEDIALNY 

- Gazeta Nowomiejska 

- Portal Internetowy Nowe Miasto Dla Was 

IV. MIEJSCE: 

- Miejskie Centrum Kultury 

ul. 19 Stycznia 17a 

13-300 Nowe Miasto Lubawskie 

V. TERMIN: 

6 LISTOPAD 2018 

 – uczniowie klas I-III 

7 LISTOPAD 2018 

– uczniowie klas IV – VIII,  gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych 

godz. 8.30  - próba techniczna 

godz.10.00 - przegląd konkursowy 

VI. CEL FESTIWALU: 

- Prezentacja i promowanie młodzieżowej działalności i dorobku artystycznego solistów, 

- Popularyzacja śpiewania piosenek i kierunkowanie właściwego rozwoju muzycznego. 

- Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci, młodzieży                

i instruktorów. 

- Popularyzacja i zainteresowanie wykonawców i słuchaczy pieśniami i piosenkami patriotycznymi. 

- Korzystanie z całego dziedzictwa kulturowego kraju w szczególności z pieśni i piosenki 

patriotycznej. 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1) Uczestnicy występują w następującej kategorii wiekowej: 

• soliści: 

- uczniowie klas I-III 

- uczniowie klas IV – VIII i gimnazjum 

- uczniowie szkół ponadpostawowych 

2) Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest prezentacja jednej piosenki o treści patriotycznej                       

z dowolnego okresu historycznego lub współczesności. 



3) Uczestnicy przyjeżdżają z własnym akompaniamentem na CD audio lub MD (mini discu). 

Dopuszcza się również akompaniament na dowolnym instrumencie (na sali jest fortepian). 

4) Uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę akredytacyjną w kwocie 5 zł w dniu festiwalu. 

VIII. KRYTERIA OCENY: 

1) W skład jury wejdą kompetentne osoby: zawodowi muzycy, pedagodzy, przedstawiciele urzędów, 

sponsorzy. 

2) Jurorzy w swej opinii kierować się będą następującymi kryteriami: 

- dobór repertuaru (adekwatność utworu do tematu festiwalu, wartość artystyczna, skala trudności, 

pomysł aranżacji muzycznej). 

- walory głosowe (barwa, skala) oraz dykcja 

- interpretacja (kreatywność, oryginalność, zrozumienie i przekaz treści piosenek, umiejętne 

operowanie środkami wyrazu) 

- wyraz artystyczny ( wykonanie, prezentacja, kostium i stylizacja, kontakt z publicznością) 

IX. NAGRODY 

- Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. 

- Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane 

przez sponsorów. 

X. PRZEPISY OGÓLNE 

1) instytucje lub osoby fizyczne delegujące uczestników ponoszą koszty przejazdu, wyżywienia                   

i ewentualnego zakwaterowania. 

2) W/w powinni ubezpieczyć uczestników na czas przejazdu i pobytu. 

3) Uczestnicy powinni posiadać odpowiednią liczbę opiekunów gwarantującą bezpieczeństwo 

uczestników zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

4) Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dokument 

tożsamości. 

5) W festiwalu nie dopuszcza się playbacków. 

6) Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator - Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. 

 
Zgłoszenia na festiwal należy przesłać na kartach zgłoszeń wg załączonego wzoru drogą pocztową, 

e-mailem lub dostarczyć osobiście do 30 października 2018r. włącznie do godz. 15:30, na adres: 

 

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY 

UL. 19 STYCZNIA 17A 

13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE 

TEL. (56) 649 88 50. 

E-MAIL: dzialorganizacyjny@mck1.nazwa.pl 

 

Szczegółowe informacje uzyskacie pod powyższym adresem i numerem telefonu. 

mailto:dzialorganizacyjny@mck1.nazwa.pl

