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XV POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI 

  
 

 Już po raz piętnasty zapraszamy do udziału w Powiatowym Festiwalu Piosenki „Niezapomniane 

melodie” Ciecierzyn 2020 organizowanym w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie.   

Tematem bieżącej edycji konkursu są piosenki związane z morzem, szanty i pieśni żeglarskie. 

Oczekujemy zarówno na autorskie, twórcze kompozycje, jak i wykonania znanych, popularnych utworów 

zaliczanych do tej kategorii muzycznej w ciekawych aranżacjach. Serdecznie zapraszamy w muzyczną 

podróż przez morza i oceany. 

 

 

Licząc na zainteresowanie czekamy na Państwa zgłoszenia! 

     1. Organizator: 

Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie 

2. Cele: 

• Wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie            

prezentacji ich umiejętności wokalnych. 

• Promowanie szant i piosenek żeglarskich. 

• Zapoznanie z tematyką marynistyczną oraz rozbudzanie zainteresowań w tej dziedzinie. 

• Wyzwalanie artystycznych emocji, inspiracji twórczych . 

• Stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń pedagogów, instruktorów, oraz młodych artystów. 

• Promocja młodych talentów. 

 

 

 

3. Uczestnicy:  

 Dzieci i młodzież ze szkół Powiatu Lubelskiego Ziemskiego – soliści i zespoły – w trzech    kategoriach 

wiekowych:     

• Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (dzieci 6 – letnie i klasy I - III Szkoły Podstawowej) 

• Szkoła Podstawowa (klasy IV - VI) 

• Szkoła Podstawowa (klasy VII - VIII)  

4. Termin i miejsce festiwalu: 

 Festiwal odbędzie się dnia  20 lutego 2020r. w budynku Zespołu Placówek 

Oświatowych w Ciecierzynie. 

 

 

5. Zasady uczestnictwa:  

     Każda szkoła przeprowadza eliminacje wewnętrzne, w wyniku których, może wyłonić solistę i zespół 

wokalny (maksymalnie do 4 osób; solista nie może wchodzić w skład zespołu) w odpowiednich kategoriach 

wiekowych. Uczestnicy przygotowują jeden utwór, mogą wykonać go „a capella”, posłużyć się 

akompaniamentem nagranym na  płycie CD lub wykonywanym na żywo. 
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 Karty zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2020r.               

na adres szkoły:  

Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie 

21 - 003 Ciecierzyn 

z dopiskiem „Festiwal Piosenki" , 

faksem: (081) 756 37 65 

lub scan zgłoszenia na adres email: j.kicinska@zpociecierzyn.pl 

 

7. Ocena: 

       Wykonawców oceniać będzie profesjonalne jury. 

Przy ocenie wykonawców brane będą pod uwagę: 

• Dobór repertuaru 

• Interesujące wykonanie utworów, własna interpretacja 

• Walory wokalne 

• Kultura sceniczna 

• Wyraz artystyczny 

• Poziom opracowanych i prezentowanych akompaniamentów 

 

8.  Nagrody: 

Uczestnicy festiwalu w swoich kategoriach wiekowych ubiegają się o: 

• I miejsce 

• II miejsce 

• III miejsce 

• Wyróżnienia  

Laureaci otrzymują nagrody. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymują znaczki 

festiwalowe, dyplomy uczestnictwa i podziękowania. 

 

9.  Informacje organizacyjne: 

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.  

Organizatorzy zapewniają: 

• Aparaturę nagłaśniającą oraz odtwarzającą 

• Instrumenty klawiszowe – pianino cyfrowe, Yamacha PSR-550  

• Ciepły posiłek 

• Miłą atmosferę, dobrą zabawę i wspaniałe niezapomniane wrażenia 

 

Szczegółowa informacja zawierająca listy uczestników oraz program imprezy zostanie zamieszczona 

na stronie internetowej szkoły www.zpociecierzyn.pl w zakładce „Powiatowy Festiwal Piosenki”              

w terminie do 15 lutego 2020 r. 

Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne będą również na stronie internetowej ZPO w Ciecierzynie.   

Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem w/w imprezy udzielają organizatorzy: 

Jadwiga Kicińska  j.kicinska@zpociecierzyn.pl, Magdalena Wójtowicz m.wojtowicz@zpociecierzyn.pl  

oraz sekretariat szkoły: tel. (081) 756 13 10.   

 

 

 

http://www.zpociecierzyn.pl/
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10.    Nadesłanie   zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem  zgody na: 

• przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu  

• wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych Organizatora 

• rejestrację występu i wykorzystywanie nagrań tego występu w różnych formach przez 

Organizatorów i przez instytucje upoważnione do tego przez Organizatorów.  

 

 

 


