
XII DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
 „Moją ojczyzną Polska jest…” 

Eliminacje rejonowe - Świdnica 07.03.2018 (Dawne województwo wałbrzyskie) 
 

ORGANIZATORZY: 
 DOLNOŚLĄSKIE KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU 
 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. MIECZYSŁAWA  KOZARA- 

SŁOBÓDZKIEGO W ŚWIDNICY   
 ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY 
POD PATRONATEM:  
 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  
 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
I CELE: 
Wspieranie  postaw  patriotycznych  młodego pokolenia, propagowanie treści 
patriotycznych poprzez edukację artystyczną młodzieży , pielęgnowanie kulturowego 
dziedzictwa kraju i regionu oraz popularyzowanie i wspieranie muzycznych talentów 
dolnośląskich uczniów. 
 
II ZASADY UCZESTNICTWA: 
1. W przeglądzie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie klas III – VIII szkół 
podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz członkowie 
sekcji wokalnych  placówek oświatowych. 
2. Uczestnicy przygotowują i zgłaszają w karcie zgłoszenia dwie pieśni lub piosenki 
powstałe w okresie walk o odzyskanie niepodległości, o wolną Polskę. 
Uwaga: Do przeglądu nie będą dopuszczone utwory prześmiewcze, 
stadionowe, klubowe i slangowe. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie wybór jednej z nich w eliminacjach rejonowych, o czym    
powiadomią na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy  
do 02.03.2018 r. 
4. W przypadku trudności w wytypowaniu laureata, Komisja Konkursowa może poprosić  
o wykonanie drugiego utworu. 
5.  Uczestnicy przeglądu prezentują  w/w utwór - utwory wyłącznie w języku polskim z 
podkładem muzycznym.  
6. Podkładem   muzycznym  może być akompaniament pianina, gitary, skrzypiec  itp. oraz  
nagranie w formacie wav/mp.3 na dowolnym nośniku z opisem utworu i informacją  
o wykonawcy. 
7. Niedopuszczalne jest nagranie z wykorzystaniem chórów lub drugiego głosu.  
 
III KATEGORIE PRZEGLĄDU: 
W przeglądzie mogą wziąć udział: 
- Soliści i zespoły wokalne liczące od 2 do 8 osób 

W każdej z w/w kategorii ustala się kategorie wiekowe: 
- uczniowie klas III- V szkół podstawowych 
-Uczniowie VI-VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół gimnazjalnych 
- Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
- Z każdej zgłaszającej się placówki jeden zespół i jeden solista 
IV TERMINY I ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW: 
- Eliminacje regionalne w Świdnicy odbędą się 07 marca 2018 r. roku w Sali Teatralnej 
  Świdnickiego Ośrodka Kultury , Rynek 43. 
- Zgłoszenia uczestników należy przesłać do dnia 27.02.2018 r. na adres:  
 
 Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara- Słobódzkiego w Świdnicy 
 58-100 Świdnica 
 ul. Nauczycielska 2 
 tel. (074) 851 33 30,    
 lub na mail.: mdkswidnica@poczta.onet.pl    
- Zgłoszenia przyjmowane są  na kartach zgłoszeń, do karty  zgłoszeń należy 
  dostarczyć podkład muzyczny na płycie CD, lub w formie mailowej - karta zgłoszenia 
wraz z podkładem muzycznym w formacie wav, mp.3.  
- Zgłoszenia laureatów eliminacji regionalnych do eliminacji wojewódzkich dokonują 
  organizatorzy przeglądu do 15.03.2018r. 
- Do eliminacji wojewódzkich jury typuje do dziesięciu laureatów łącznie 
- Laureaci eliminacji wojewódzkich zostaną wyłonieni do 16.04.2018 oraz zaproszeni do 
Koncertu Galowego. 
- Koncert Galowy(Fimał Przeglądu) odbędzie się  26.04.2018 r. we Wrocławiu w Centrum 
Kultury Agora.  
 
V OCENA:  
Jury powołane przez Organizatora dokonuje oceny prezentacji w kategoriach wiekowych  
uwzględniając grupę solistów i zespoły wokalne.  
Głównymi   kryteriami  oceny występu są:   
1.  Dobór repertuaru zgodny z tematyką przeglądu  
2.  Interpretacja  
3.  Innowacje artystyczne  
4.  Wrażenie artystyczne 
Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu 
VI UWAGI  DODATKOWE: 

- Organizatorzy nie pokrywają kosztów transportu oraz przejazdu uczestników. 
- Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą, mikrofony, pianino, odtwarzacz  CD. 
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania i publikowania materiałów  
z przeglądu rejonowego. 
 



 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 

www.mdkswidnica.pl 
                                                  KARTA ZGŁOSZEŃ 

XII Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej – 07 marca 2018 r. 
pn. „Moją ojczyzną Polska jest…” 

 
 

....................................................................................................................... 
imię i nazwisko solisty / nazwa zespołu / ilość osób 
 
....................................................................................................................... 
klasa, szkoła, wiek 
 
....................................................................................................................... 
tytuł utworu wraz z dokładnym czasem prezentacji 
 
....................................................................................................................... 
imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy 
 
.........................................................................................................................
....................................................................................................................... 
nazwa i adres szkoły/placówki oraz telefon 
 
.........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
potrzeby techniczne 
UWAGA! 
- Laureaci Przeglądu zobowiązani są do pozostawienia nośników dźwięku na potrzeby 
koncertu galowego, 
 - Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i wykorzystania do celów 
promocyjnych placówki materiałów filmowych i fotograficznych ( w tym wizerunku 
uczestników) wykonanych podczas przeglądu. 
 
 
.......................................                            ..................................................... 
  pieczątka szkoły/placówki                                              podpis dyrektora szkoły/placówki 

Młodzieżowy Dom Kultury 
im. Mieczysława Kozara- Słobódzkiego 

w Świdnicy 
 

 
Regulamin  

XII Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej 
         „Moją ojczyzną Polska jest…” 

 
 

07 marca 2018 r. 
                    
 
 


