
II Wojewódzki Festiwal Sztuki  
o „PATRIOTYCZNĄ NUTĘ” 

 

 

Organizator: 
Klub 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku 

82-200 Malbork, ul. Sikorskiego 33 

tel. (55) 620 67 57 

e-mail: klub22.blt@gmail.com 
 

Współorganizator: 

Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „Kuźnia Talentów” 

81-561 Gdynia, ul. Szyprów 24b 

NIP 5862295757, REGON 361058037 

KRS 0000549088 

e-mail: stowarzyszeniekuzniatalentow@gmail.com 
 

 

Adresat: 
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek kulturalnych 

w województwie Pomorskim. 
 

 

REGULAMIN 
 

1. Termin wydarzenia: 

13.11. – 15.11.2015 r.  

 

2. Cele konkursu: 

 stwarzanie warunków do rozwoju i czynnego uczestnictwa w kulturze, 

 rozbudzanie i utrwalanie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży, 

 rozwijanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa, 

 popularyzacja polskiej piosenki patriotycznej, 

 doskonalenie umiejętności recytatorskich, 

 promowanie piosenki i poezji jako form nauki. 

 

3. Zasady uczestnictwa: 

 Uczestnicy biorący udział w konkursie występują w następujących kategoriach:  

 soliści – wokaliści w grupach wiekowych: 

1. 6 – 9 lat (szkoła podstawowa) 

2. 10 – 12 lat (szkoła podstawowa) 

3. 13 – 16 lat (gimnazjum) 

4. 17 – 20 lat (szkoła ponadgimnazjalna) 



 zespoły wokalne i duety w grupach wiekowych: 

1. 7 – 12 lat (szkoła podstawowa) 

2. 13 – 16 lat (gimnazjum) 

3. 17 – 20 lat (szkoła ponadgimnazjalna) 

 

 recytacja w grupach wiekowych: 

1. 10 – 12 lat (szkoła podstawowa) 

2. 13 – 16 lat (gimnazjum) 

3. 17 – 20 lat (szkoła ponadgimnazjalna) 

 poezja śpiewana w grupach wiekowych: 

1. 13 – 16 lat (gimnazjum) 

2. 17 – 20 lat (szkoła ponadgimnazjalna) 

 

 Uczestnicy wszystkich kategorii prezentują dwa utwory, z czego jeden obowiązkowo winien 

dotyczyć tematyki patriotycznej*,  

 KARTY ZGŁOSZENIA prosimy wysyłać na adres patriotycznanuta@gmail.com lub na adres  

Klub 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku 

 ul. Sikorskiego 33, 82-200 Malbork  

z dopiskiem „Patriotyczna Nuta”   

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2015 r. (piątek) włącznie, 

 Obowiązkiem uczestnika Festiwalu jest dołączenie wszystkich podkładów muzycznych 

(półplaybacków) WRAZ Z KARTĄ ZGŁOSZENIA oraz tekstów piosenek i wierszy w liczbie 3 

egzemplarzy, 

 Wszystkie wymagania techniczne (również zapotrzebowanie instrumentalne) prosimy zawrzeć 

w karcie zgłoszenia, 

 Uczestnicy biorący udział w Festiwalu występują według załączonego harmonogramu, 

 Aby wziąć udział w Festiwalu każdy z uczestników może złożyć darowiznę (tzw. Akredytacja 

festiwalowa),  która wynosi: 

 

- 20 zł - soliści oraz recytatorzy  

- 30 zł - duety, zespoły oraz zespoły w kategorii poezja śpiewana (dotyczy całego 

zespołu) 

 

Należy ją wpłacać na konto nie później niż do 6 listopada 2015 r. (piątek): 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI TALENTÓW „Kuźnia Talentów”,  

nr konta: mBank 89 1140 2004 0000 3802 7560 4081 

mailto:patriotycznanuta@gmail.com


z dopiskiem: darowizna na rzecz festiwalu 

Wszystkie wpłaty wykorzystane zostaną na organizację festiwalu oraz związane z nim atrakcje.  

 W każdej kategorii można zgłosić udział tylko dwóch uczestników 

(zespołów/duetów/recytatorów) z danej szkoły/placówki**, 

 W kategorii zespoły wokalne i duety liczba wokalistów powinna mieścić się między dwiema, 

a ośmioma osobami,  

 Kategoria poezja śpiewana – utwory zostają wykonane wraz z zespołem akompaniującym, bądź 

do podkładu muzycznego (półplayback),  

 W każdej kategorii wybór repertuaru powinien być dostosowany do wieku uczestnika, 

 Łączny czas prezentacji nie powinien zajmować więcej niż 8 minut, 

 Piosenki mogą zostać wykonane zarówno przy akompaniamencie, jak również z podkładem 

muzycznym /prosimy uprzednio zaznaczyć odpowiedni nośnik w karcie zgłoszenia/, 

 Instrumentaliści akompaniujący soliście bądź grupie nie mogą występować w liczbie większej, 

niż 4, 

 Zmiana repertuaru po oddaniu karty będzie możliwa wyłącznie za zgodą organizatora, 

 Jury zostanie powołane przez organizatora oraz współorganizatora konkursu, 

 Instruktorzy i opiekunowie uczestników Festiwalu mogą uzyskać od jury uzasadnienie werdyktu 

ogólnego oraz ocen poszczególnych wykonawców, 

 Lista uczestników oraz szczegółowe informacje dotyczące przesłuchań dostępne będą na stronie 

internetowej http://www.facebook.com/ – Klub 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku 

https://www.facebook.com/pages/Klub-22-Bazy-Lotnictwa-Taktycznego,  

 

4. Kryteria oceny: 

 dykcja i poprawność językowa; 

 emisja głosu; 

 intonacja, czystość dźwięku; 

 dobór repertuaru do wieku uczestnika; 

 ogólny wyraz artystyczny 

 

5. Nagrody: 

 organizator przewiduje dyplomy dla wszystkich uczestników; 

 laureaci Festiwalu otrzymają nagrody rzeczowe, 

 

6. Dodatkowe informacje: 

 Uczestnicy Festiwalu pokrywają koszty przejazdu, wyżywienia oraz ewentualnego zakwaterowania, 

 Werdykt Jury jest niepodważalny, 

https://www.facebook.com/pages/Klub-22-Bazy-Lotnictwa-Taktycznego/277239855708631?fref=ts


 Wszelkie przesłuchania mogą być rejestrowane, transmitowane, nagrywane za zgodą 

organizatora konkursu, bez jakiejkolwiek odpłatności dla uczestników tego wydarzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia prezentacji do jednego utworu 

(o tematyce patriotycznej) 

 

** Każda szkoła/placówka ma możliwość wystawienia po dwóch reprezentantach w każdej z kategorii 


