
II  KONKURS  POEZJI  ŚPIEWANEJ  

„  Poetica - Song ” 

OPATÓWEK 2015 

 

        REGULAMIN 

1. Celem Konkursu jest stworzenie warunków do prezentacji i rozwijania dziecięcej  
i młodzieżowej twórczości artystycznej, popularyzacja poezji śpiewanej, wymiana 

pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą utalentowaną 

wokalnie oraz kształtowanie umiejętności zdrowego współzawodnictwa. 
2. Głównym Organizatorem Konkursu jest: 

 Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku. 

3. Współorganizatorem  Konkursu jest : 
 Stowarzyszenie „Anima e Corpo” w Kaliszu, 

 Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego w Kaliszu.  

4. Termin konkursu: 11 kwietnia 2015 r. 

5. Miejsce: aula Szkoły Podstawowej w Opatówku 
6. Uczestnicy:  

1) W konkursie biorą udział soliści w wieku od 9  do 20 lat 

    (decyduje rok urodzenia).  
   Uczestnicy oceniani są w następujących kategoriach wiekowych: 

 9 – 12 lat – uczniowie klas III – VI szkół podstawowych 

 13 – 16 lat – uczniowie klas I – III  szkół gimnazjalnych 
 17-20 lat – uczniowie klas I – IV szkół ponadgimnazjalnych 

2) Uczestnicy przygotowują dwie piosenki poetyckie: 

 pierwszą piosenkę w języku polskim- obowiązkową, 

 drugą piosenkę w dowolnym języku - wykonaną na wyraźne życzenie Jury. 
(Czas wykonania utworu nie może przekraczać 5 minut). 

Uczestnictwo, które nie zostanie potwierdzone telefonicznie z biurem Głównego 

Organizatora do  4 kwietnia 2015 r. uważane jest jako rezygnacja. 
 

6.   Zgłoszenia: 

 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 30 marca 2015 r., 
 Zgłoszenia należy dokonać na  Karcie Zgłoszeń /poniżej/ i przesłać na adres 

organizatora: Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego, 

 ul. Szkolna 3, 62-860 Opatówek  lub pocztą elektroniczną na adres: 

ders@poczta.fm (z dopiskiem Konkurs Poezji Śpiewanej), 
 Piosenki zaproponowane na Karcie Zgłoszeń będą traktowane jako ostateczna 

propozycja prezentacji, 

 Informacje o zakwalifikowaniu się uczestnika do przesłuchań konkursowych 
oraz o dokładnym przebiegu Konkursu udzielane będą począwszy 31 marca 

2015 r. pod nr telefonu: 609 602 942, 

 Regulamin konkursu oraz Karta zgłoszeń są dostępne na stronie 

www.opatowek.opatowek.pl oraz www.pttk.kalisz.pl 
oraz w siedzibie Głównego Organizatora.   

7.  Kryteria oceny: 

     Jury powołane przez Głównego Organizatora podczas oceny będzie brało pod uwagę: 
 dobór repertuaru 

 technikę wykonawczą 

 interpretację 
 ogólny wyraz artystyczny 

Członkowie Jury zobowiązani są do zachowania należytej staranności 

w wykonywaniu swoich obowiązków oraz do uczestniczenia w obradach Jury przez 

cały czas trwania obrad na danym etapie Konkursu. Nie jest możliwa zmiana 
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członków Jury albo zastępstwo przez inne osoby podczas pracy Jury na określonym 
etapie. 

Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.  

8.  Nagrody: 

 Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych, 
 Główny Organizator  i Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany 

podziału nagród. 

9.  Wymogi techniczne:  
     a) uczestnik dostarcza podkład muzyczny akustykowi podczas próby, co najmniej 20 

minut przed rozpoczęciem przeglądu, na płycie CD, nagrany  

     w formacie audio (płyta musi być opisana: wykonawca, tytuł piosenki,  
     numer utworu).  

     Inny format zapisu, lub inne nośniki należy BEZWZGLĘDNIE UZGODNIĆ  

     Z ORGANIZATOREM NA DWA TYGODNIE PRZED PRZEGLĄDEM. 

b) w przypadku występu z akompaniamentem uczestnik zabezpiecza 
instrumentarium i backline. W przypadku szczególnych zapotrzebowań technicznych 

konieczne są wcześniejsze ustalenia z Organizatorem. 

10.  Prawa autorskie: 
a) uczestnicy zgłaszając swój udział w Konkursie, zgadzają się powierzyć     

organizatorom prawo do wielokrotnej rejestracji i odtwarzania publicznego 

przedstawionej prezentacji artystycznej w celach promujących Konkurs. 
 

b) organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych nagrań 

  i podkładów muzycznych oraz nagrań z festiwalu i przesłanych informacji  

  jako materiałów reklamowych. 
c) warunkiem nieodpłatnego wykorzystania przez organizatorów materiałów o których 

mowa powyżej w pkt. a i b jest podanie imienia i nazwiska autora/ wykonawcy/. 

 
11. Postanowienia końcowe: 

 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2015 r., 

 Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, powinni mieś przy sobie aktualną 
legitymację szkolną. Organizator nie ubezpiecza uczestników konkursu i ich 

opiekunów od NNW i OC. 

 Organizator nie dopuszcza playbacków, 

 Zakwalifikowanie uczestników nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń: 
pod uwagę będzie brany dobór repertuaru i termin nadesłanych zgłoszeń 

(zgłoszenia, które nadejdą po terminie będą odrzucone), 

 Główny Organizator w razie potrzeby, a także w szczególności w razie 
wystąpienia przeszkód z przyczyn od niego niezależnych zastrzega sobie 

prawo do wszelkich zmian w regulaminie, w tym do zmiany terminów i miejsc, 

w których przeprowadzany jest Konkurs, 

 W sprawach spornych dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu 
rozstrzyga ostatecznie  Główny Organizator. 

 

     Serdecznie zapraszamy!  
  

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
Prosimy wypełnić drukowanymi literami! 

 

 

 Imię i Nazwisko uczestnika ……………….................................................. 

 Adres, nr telefonu kontaktowego……………............................................. 

...................................................................................................... 
 Grupa wiekowa* (decyduje rok urodzenia) 



 9 – 12 lat – uczniowie klas III – VI szkół podstawowych 
 13 – 15 lat – uczniowie klas I – III szkół gimnazjalnych 

 16 -20 lat – uczniowie klas I – IV szkół ponadgimnazjalnych 
 

  *właściwe podkreśl 
 

 Proponowane piosenki: 

 tytuł ……….................................................................................. 

autor tekstu ……............................................................................... 

kompozytor ……............................................................................... 

 tytuł ……….................................................................................. 
autor tekstu ……............................................................................... 

kompozytor ………............................................................................. 

 

 
 Wymagania techniczne 

 ilość mikrofonów ……………… 

 odtwarzacz CD ………………...  

 akompaniament własny……………..............................................  
d) inne...................................................................................  .  

             
 

 Instytucja patronująca …………….......................................................... 

...................................................................................................... 
 Nazwisko instruktora i telefon kontaktowy ……….................................... 

...................................................................................................... 

 

 Krótka informacja o wykonawcy (informacja dla konferansjera) 
............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

.................................................................................... 
 

Miejscowość, data …….................................................  

 

                                 Podpis ………............................................................. 
 

Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień Regulaminu.  

Kartę zgłoszeń należy przesłać do 30 marca 2015 r. na adres:  

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku,  
ul. Szkolna 3, 62-860 Opatówek lub maila: ders@poczta.fm  

(z dopiskiem Konkurs Poezji Śpiewanej).     
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