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IV Festiwal Patriotyczny w Pamiątce 2012 

Organizator 

Zespół Szkół w Pamiątce  

przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tarczynie 

 

 

Patronat Honorowy 

Burmistrz Miasta Tarczyn Barbara Galicz 

Towarzystwo Wychowańców Szkół Górskiego 

 

 

Patronat Medialny 

Wiadomości Tarczyńskie  

REGULAMIN KONKURSU  

Festiwal ma na celu: propagowanie postaw patriotycznych, zachowanie tradycji narodowych, 

kształtowanie kultury żywego słowa, rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej dzieci i młodzieży.  

Zasady uczestnictwa: 

1.Konkurs odbywa się w następujących kategoriach wiekowych: 

 Przedszkola 

 SP: I-III, IV-VI 

 Gimnazjum 

 Liceum 

 

2.Konkurs obejmuje następujące działy tematyczne: 

 Recytacja poezji patriotycznej 

 Pieśni i piosenki patriotyczne i wojskowe: solo, duet, zespół wokalno-instrumentalny, zespół 

wokalny 

 Wykonanie instrumentalne utworów patriotycznych 

 Ocena nadesłanych prac plastycznych 

 Ocena nadesłanych prac literackich: wiersz, opowiadanie, list 

 Prace plastyczne i literackie muszą zawierać nawiązania do konkretnych wydarzeń z dziejów  

narodu polskiego (mile widziane elementy regionalne dotyczące historii terenu, w którym działa 

placówka lub mieszka uczeń) 

 

3. Termin zgłoszeń: 

 Termin festiwalu: 01.03.2012r.  

 Zgłoszenie według wzoru do 13.01.2012r. 

 Zgłoszenie może być listowne na adres: 

Zespół Szkół w Pamiątce 

ul. Anieli i Wojciecha Górskich 3 

05-555 Tarczyn 

 Internetowe na adres:  

sp.pamiatka@neostrada.pl 
zs.pamiatka_sekretariat@o2.pl 

 Faxem 

(22) 727-86-89 

 Pytania kierować na numer telefonu: 

(22) 727-71-49 (sekretariat) lub awypychowicz@gmail.com 

 Zgłoszenie i udział w festiwalu bezpłatne 

mailto:Sp.pamiatka@neostrada.pl
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4. Wykonawca przygotowuje: 

 a) recytacja – 2 wybrane utwory, 5 min łącznie 

b) pieśni i piosenki wojskowe i patriotyczne –2 utwory – (max. po 3 zwrotki) –7 min.(solo/ duet) 

    - zespół wokalny lub wokalno-instrumentalny – 2 utwory ( max. po 3 zwrotki) – 10 min. 

c) zespół instrumentalny – 2 utwory – 10 min. 

d) podkłady na CD– dostarczone do szkoły do 13.01 .2012 

    pliki mp3 – można przesłać pocztą elektroniczną 

 

5. Kategorie nadesłanych prac ocenianych przez jury: 

 a) prace plastyczne: 

Format max A3, technika dowolna (z wykluczeniem prac przestrzennych, makiet), praca 

indywidualna – 1 wykonawca. W danej kategorii wiekowej może być max 8 prac. 

b) prace literackie przedstawione w atrakcyjnej formie plastycznej 

- wiersz – 2 utwory 

- opowiadanie – 1 utwór 

- list prywatny – 1 utwór 

- wywiad – 1 utwór 

- reportaż – 1 utwór 

- 1 dłuższy wpis do pamiętnika lub 3 krótsze. 

W danej kategorii wiekowej może być max 8 prac. 

Każda praca literacka i plastyczna ma być opatrzona godłem (pseudonim, a nie rysunek) i pieczątką 

szkoły. Do prac dołączone muszą być zaklejone koperty z tymi samymi godłami zawierające dane 

osobowe autora i opiekuna. 

 

Prace literackie i plastyczne należy dostarczyć w terminie do 13.01.2012r. na adres organizatora: 

(Prace, które zostaną nadesłane i dostarczone po tej dacie, nie będą oceniane). 

 

Zespół Szkół w Pamiątce  

Ul. Anieli i Wojciecha Górskich 3 

05-555 Tarczyn 

 

Prace plastyczne i literackie nie podlegają zwrotowi. Nadsyłane prace nie powinny być wcześniej 

nagradzane lub wystawiane w innych konkursach. W kolejnych edycjach nie należy powtarzać 

prezentowanych utworów.  

 

Jury 

Występy i prace będzie oceniać Jury powołane przez organizatora w trzech kategoriach: plastycznej, 

literacko-recytatorskiej, muzycznej. 

 

Dojazd 

Na własny koszt 

 

Nagrody i wyróżnienia 

Miejsca I - III – nagrody (książkowe lub rzeczowe) 

Miejsca IV-VI – wyróżnienia 

Dyplomy uczestnictwa dla każdego oraz dla opiekunów 

 

Termin uroczystego rozdania nagród odbędzie się 17.04.2012r. w Zespole Szkół w Pamiątce. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

W CZĘŚCI  RECYTATORSKIEJ I MUZYCZNEJ 

 

 

Nazwa szkoły 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres szkoły 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon kontaktowy 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

E-mail 

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

 

Wybrana kategoria 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko/nazwa zespołu 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kategoria wiekowa 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Repertuar 

 1)…………………………………………………………………………………………………… 

 

 2)…………………………………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko opiekuna (telefon kontaktowy) 

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

 

Potrzeby techniczne 

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

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu oraz na umieszczenie danych 

dotyczących uczestników i autorów prac w bazie danych organizatora i przetwarzanie ich, zgodnie z ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz.926, z późniejszymi zmianami) dla celów 

niezbędnych do realizacji czynności związanych z konkursem i wykorzystaniem dostarczonych prac. 

 

 

 

         ……………………………………. 

          Podpis i pieczęć dyrektora szkoły 


