
 
VII FESTIWAL PIEŚNI 

ŻOŁNIERSKICH  
I PATRIOTYCZNYCH 

„Jak długo w sercach naszych” 
 

REGULAMIN 
 
 

 
 
I. Organizator:  
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy 
 
Biuro Organizacyjne Festiwalu: 
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, 
05-075 Warszawa, ul. Starzyńskiego 21 
tel. 22 773 55 99 
strona internetowa: www.domkulturywesola.net   
e-mail:program.ok@domkulturywesola.net 
 
Miejsce i data przesłuchań: 

9 listopada 2019 
Klub 1. Warszawskiej Brygady Pancernej „Kościuszkowca” 
Plac Wojska Polskiego 129 
 
Miejsce i data koncertu laureatów: 

16 listopada 2019 
Klub 1. Warszawskiej Brygady Pancernej „Kościuszkowca” 
Plac Wojska Polskiego 129 
Laureaci proszeni są o gotowość i dyspozycyjność podczas koncertu galowego. 
II. Uczestnicy 
1. Do udziału w Festiwalu zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych, zarówno zgłaszających się 
indywidualnie, jak i za pośrednictwem instytucji oświatowej lub kulturalnej. 
2. Kategorie wykonawcze 

a) soliści i duety – grupa wiekowa do 16 lat 
b) soliści i duety – grupa wiekowa powyżej 16 lat 
c) zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne 
d) chóry 

Organizator na podstawie przesłanych zgłoszeń może dokonać klasyfikacji w kategoriach c i d, do której 
kategorii zaliczyć dany zgłoszony podmiot.  
III. Cel imprezy 
1. Promowanie patriotyzmu poprzez śpiew i rozbudzanie uczuć patriotycznych. 
2. Popularyzacja walorów artystycznych i wychowawczych pieśni i piosenek patriotycznych. 
3. Prezentacja dorobku artystycznego solistów, chórów, zespołów wokalnych i wokalno – 
instrumentalnych. 
4. Inspirowanie do twórczych poszukiwań. 
5. Promowanie autorskiej twórczości i poszerzanie repertuaru patriotycznego. 
 
 
 
 



IV. Warunki uczestnictwa 
1. Uczestnicy powinni przygotować 2 utwory tradycyjne lub 2 utwory własnego autorstwa o tematyce 

związanej z Festiwalem. W zależności od ilości zgłoszonych podmiotów Organizator i Jury może 
zdecydować o wykonaniu jednego utworu. 

2. Łączny czas trwania przygotowanego materiału nie powinien przekraczać 10 min. 
3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację wszystkich jego warunków. 
4. Do udziału w konkursie mogą przystąpić uczestnicy, którzy prześlą kartę zgłoszenia pocztą 

tradycyjną na adres Organizatora lub dostarczą osobiście do siedziby Organizatora do dnia  
31 października 2019 r. (decyduje data wpływu do Organizatora). 

5. Karty zgłoszenia przesłane w formie skanu nie będą akceptowane. 
6. Uczestnicy zgłaszający do wykonania utwory własnego autorstwa dołączają do karty zgłoszenia 

nagrania tych utworów na płycie CD. 
 
V. Nagrody festiwalowe 
Najlepsi wykonawcy w poszczególnych kategoriach otrzymają atrakcyjne nagrody. 
 
VI. Ustalenia organizacyjne 
1. Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do Festiwalu zobowiązane są do sfinansowania 
i ubezpieczenia przejazdu we własnym zakresie. 
2. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Festiwalu udzielają Organizatorowi zezwolenia na 
rozpowszechnianie swojego wizerunku we wszystkich formach przekazu. 
3. Uczestnicy zakwalifikowani do Festiwalu przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do 
rejestracji utworów i artystycznych wykonań podczas Festiwalu w zakresie ich rejestracji i publicznego 
wykorzystywania na potrzeby promocji wydarzenia. 
 
VII. Kryteria oceny Jury 
Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: 
- dobór repertuaru (wartość artystyczna, skala trudności, aranżacja muzyczna),  
- interpretacja (oryginalność, dojrzałość artystyczna, zrozumienie i przekaz treści piosenki, umiejętne 
operowanie środkami wyrazu), 
- technika wokalna oraz dykcja. 
 
VIII. Postanowienia końcowe 
1. Od postanowień Organizatora i decyzji Jury nie ma odwołania. 
2. Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany regulaminu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Polub nas na Facebooku 
 

www.facebook com/okwesola 

http://www.facebook/

