
 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU 

OGŁASZA: 

I POWIATOWY JESIENNY  KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ 

„Dziwny jest ten świat…” 

Honorowy Patronat: Starosta Lubliniecki. 

 

REGULAMIN FESTIWALU: 

1. Organizatorzy: 

Zespół Szkół Zawodowych, ul. Klonowa 10, 42-700 Lubliniec. 

Termin Festiwalu:  

 20 listopada 2014r. – przesłuchania konkursowe 

 21 listopada 2014r. godz. 16.00 – UROCZYSTA GALA 

2. Cele i temat festiwalu: 

 Rozbudzanie zainteresowania poezją śpiewaną i promowanie młodych 

talentów. Uwrażliwienie na poezję i kulturę słowa. 

 Popularyzowanie wykonawców poezji śpiewanej, ich repertuaru wśród 

dzieci i młodzieży. 

 Inspirowanie do poszukiwań nowych twórczych form pracy artystycznej i 

wychowawczej. 

 Doskonalenie warsztatu twórców i wykonawców poprzez wymianę 

pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy artystycznej. 

 Upowszechnianie i promowanie wartości ogólnoludzkich obecnych  

w utworach poezji śpiewanej. 

3. Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

i gimnazjalnych. 

 Każda instytucja może wystawić trzech reprezentantów  

w poszczególnych grupach wiekowych: I Grupa – gimnazja, II Grupa  

– szkoły ponadgimnazjalne. 



 

 Każdy uczestnik wykonuje jedną piosenkę z gatunku poezji śpiewanej. 

 Występom solistów może towarzyszyć zespół muzyczny (do 3 osób)  

lub podkład muzyczny, własny akompaniament. Czas trwania utworu  

nie może przekroczyć 5 minut. 

 Kartę zgłoszeniową (załącznik 1) należy przesłać/dostarczyć  do dnia 

10.11.2014r., na adres: 

Zespół Szkół Zawodowych 

ul. Klonowa 10 

42 – 700 Lubliniec 

tel./faks 34/351-14-32 

 e-mail: zsz@zszlubliniec.pl 

 Informacja o godzinach przesłuchań poszczególnych grup jest 

uzależniona od liczby uczestników i zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej szkoły www.zszlubliniec.pl na tydzień przed konkursowymi 

przesłuchaniami, czyli 13.11.2014r. 

4. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród: 

 20 listopada 2014 o godzinie 15:00 zostanie opublikowana lista 

laureatów konkursu, których występ nastąpi podczas uroczystej Gali. 

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 21 listopada 

2014 podczas finałowej gali o godzinie 16.00. 

 Oceny występów konkursowych dokona jury powołane przez 

Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 

4. Kryteria oceny: 

 Kultura sceniczna, walory muzyczne, dobór repertuaru, wartości 

artystyczne utworów dostosowane do możliwości wykonawczych. 

 Warunki głosowe wykonawców, kreatywność prezencji. 

5. Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Aleksandra Binek. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. 

 

 

 

http://www.zszlubliniec.pl/


 
(załącznik 1) 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA KONKURSU 

SOLISTA: 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………...………………….... 

 □ SZKOŁA GIMNAZJALNA    □ SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA 

Szkoła: (nazwa i adres)…………………………………………………………………..…..... 

 

…………………………………………………………………………………………..………. 

Imię i nazwisko autora/kompozytora wykonywanego utworu: ............................................. 

 

………………………………………………………………………………………...…….…... 

Tytuł utworu:……………………………………………………………………..………......... 

Imię i nazwisko opiekuna/instruktora:…………………………………………..….……….. 

Wymagania techniczne:.............................................................................................................. 

Adres do korespondencji:………………………………………….......................................... 

 

...................................................................................................................................................... 

Numer telefonu:……………………………………………………………………..…………. 

Adres e-mail:…………………………………………………………………………………... 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka 

........................................................................* zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez organizatora 

konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu, o którym mowa 

powyżej, w tym na ich opublikowaniu w środkach masowego przekazu. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka 

........................................................................* przez organizatorów I Powiatowego Konkursu Poezji 

Śpiewanej „Dziwny jest ten świat” w ramach uczestnictwa w w/w przedsięwzięciu. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

 

.................................................                                   …........................................................ 
                     data                                                                                                              podpis uczestnika konkursu 

           lub w przypadku osoby niepełnoletniej 

                jej rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

* wpisać imię i nazwisko dziecka 


