
 

 

 

 

 

 

Regulamin 

 

XX Powiatowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej – Tuczna 2022  

I.Organizatorzy:  
1. Starosta Bialski; 

2. Wójt Gminy Tuczna; 

3. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tucznej. 

 

II.Termin i  miejsce:  

1. Termin:   13 listopada 2022 roku o godz.13.00; 

2. Miejsce:   hala gimnastyczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Tucznej; 

III.Cele: 

 

1. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu. 

2. Upowszechnianie pieśni patriotycznej. 

3. Popularyzacja śpiewu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

3. Prezentowanie działalności chórów i zespołów działających na terenie powiatu bialskiego. 

4. Prezentacja dorobku artystycznego zespołów wokalnych osób niepełnosprawnych. 

5. Promowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. 

6. Przełamywanie barier i wspólna integracja osób niepełnosprawnych z ludźmi zdrowymi oraz 

podniesienie poczucia własnej wartości. 

 

IV.Zasady uczestnictwa: 

 

1. W festiwalu biorą udział chóry i zespoły z różnych ośrodków działających na terenie  

powiatu bialskiego.  

2. Wykonawcy prezentują  dwie pieśni o tematyce patriotycznej. 

3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. 

4. Podkładem muzycznym może być akompaniament: pianina, gitary, skrzypiec, akordeonu, 

itp. lub podkład muzyczny. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

6. W przypadku uczestnika niepełnoletniego, formularz musi zostać podpisany przez rodzica, 

opiekuna prawnego lub nauczyciela zgłaszającego. 

7. Wykonawcy przysyłają wypełnioną kartę zgłoszenia w terminie do dnia 5-go listopada 

2022 roku na adres: 

  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tucznej 

   Tuczna 86;   21-523 Tuczna   
       lub mailem na adres  gokis@gminatuczna.pl 

8. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Gminnego Ośrodka  Kultury i 

Sportu w Tucznej pod adresem gokis@gminatuczna.pl . 

9. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków 

przedmiotowego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb niniejszego konkursu.  

 

V.Kategorie: 
Festiwal zostanie przeprowadzony w drodze konkursu z podziałem na sześć n/w kategorii: 

 Kategoria  I – osoby niepełnosprawne; 

Kategoria  II – dzieci ze szkół podstawowych:  klasy I – IV; 

Kategoria III – dzieci ze szkół podstawowych: klasy V – VIII;  
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 Kategoria IV: – młodzież ze szkół średnich; 

 Kategoria V: – dorośli: ludowe zespoły śpiewacze;  

Kategoria VI: - dorośli: chóry. 

 

                            

VI.Ocena:  
1. Oceny dokona jury powołane przez organizatorów. 

2. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

3. Kryteria oceny: dobór repertuaru, interpretacja, innowacje artystyczne, wrażenia 

artystyczne. 

 

VII. Organizator zapewnia: 
1. Nagłośnienie, scenę i obsługę techniczną. 

2. Posiłek regeneracyjny. 

 

VIII. Uwagi końcowe: 
1. Organizatorzy nie pokrywają ubezpieczenia, kosztów transportu oraz przejazdu uczestników. 

2. Zespoły uczestniczą w Festiwalu z opiekunami. 

3. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody dla Współorganizatorów na 

rejestrację dowolną techniką oraz nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie zdjęć, 

filmów i nagrań dźwiękowych utrwalonych na festiwalu, w celach informacyjnych i 

promocyjnych dotyczących wydarzenia.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Powiatowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej – Tuczna 2022 

 

 Karta zgłoszenia  

na  

Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej – Tuczna 2022. 

 

1. Kategoria uczestnictwa ……………………………………………………...….. 

 

2. Imiona i nazwiska uczestników konkursu/zespół w składzie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. Imię i nazwisko opiekuna (telefon kontaktowy) ………………………………………...……. 

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

 

4.Tytuły piosenek oraz czas ich trwania/ autor tekstu/ kompozytor:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5.Akompaniament (jaki instrument)  

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

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

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

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

 

 

 

Podpis zgłaszającego 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Informacja o zespole lub wykonawcach 
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Podpis zgłaszającego 

 


