
  
 

 

Pod honorowym patronatem: 

Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie 

i Burmistrza Błażowej 

 
 

 

I. ORGANIZATORZY:  

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Błażowej Dolnej, Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej 

 

II. TERMIN I MIEJSCE: 

Festiwal odbędzie się w dniu 5.11.2015 r. w Szkole Podstawowej w Błażowej Dolnej. 

 

III. CELE KONKURSU: 

  - Popularyzacja pieśni patriotycznych wśród dzieci i  młodzieży  

  - Rozbudzanie patriotyzmu w młodym pokoleniu  

  - Poszukiwanie dawnych, zapomnianych pieśni i  popularyzacja nowych utworów o   

    wymowie patriotycznej  

  - Promowanie młodych talentów  

  - Uświetnienie Dnia Patrona Szkoły  

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

- Uczestnikami festiwalu mogą być uczniowie klas O-VI szkół podstawowych. 

-  Obowiązują dwie kategorie wiekowe: 

a)     I kategoria – klasy O-III; 

b)    II kategoria – klasy IV-VI 

- Wykonawcy przygotowują jedną piosenkę - patriotyczną lub wojskową dostosowaną do wieku  
uczestnika (czasowo do około  5 minut). 

- Dopuszczalne są występy solowe, duety oraz zespoły muzyczne, maksymalnie 10 - osobowe. 

- Jedna szkoła może wystawić do trzech niezależnych prezentacji.  

 

 

XXII  FFEESSTTIIWWAALL  PPIIOOSSEENNKKII  

PPAATTRRIIOOTTYYCCZZNNEEJJ  II  WWOOJJSSKKOOWWEEJJ  

 

BŁAŻOWA DOLNA 2015 



V. W skład (powołanego  przez organizatorów) JURY wchodzą:  

- przedstawicie Wojskowej Orkiestry Garnizonowej w Rzeszowie  

- przedstawiciela Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej  

- przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej.  

- przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie  

 

JURY festiwalu szczególną uwagę przy ocenie uczestników zwracać będzie 
na:  

- walory wokalne, 

- umiejętność przekazu i dykcji, 

- dobór repertuaru i poziom trudności, 

- umiejętność zaprezentowania się, 

- kulturę słowa, 

- ogólny wyraz artystyczny- ekspresję wykonania 

 

VI. NAGRODY: 

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy  oraz nagrody rzeczowe za 
I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych oddzielnie za występy grupowe i 
oddzielnie za występy  indywidualne i duety. 

 

VII. TERMIN ZGŁOSZEŃ I MIEJSCE:  

Zgłoszenia prosimy dostarczyć w terminie do 30 października 2015 r. na załączonej karcie 
zgłoszeniowej  na adres: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej  

  w Błażowej Dolnej 

  36-030 Błażowa 

  tel.17-22 97 033 

lub adres spdolna@intertele.pl 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizatorom przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

2.Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania danymi osobowymi   

  uczestników festiwalu.  

3. Porządek uroczystości będzie miał następujący przebieg.  

850 – Spotkanie uczestników uroczystości przed szkołą. 

900   - Msza Święta w kaplicy w Błażowej Dolnej.  

1000     - Rozpoczęcie Festiwalu.  

1200  - Przerwa – poczęstunek dla wszystkich uczestników festiwalu. 

1230  - Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród. 
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