
Zgłoszenie 
 

uczestnika IV Międzynarodowego  Konkursu piosenki: 
„Piosenki Naszych Ojczyzn w Unii Europejskiej” 

 
Imię i nazwisko 

uczestnika (nazwa 
zespołu 

z ilością  osób) 

 

Kategoria wiekowa 

 

Nazwa szkoły 
(placówki 

oświatowej) 

 

Adres szkoły, 
telefon, e-mail 

 

Imię i nazwisko 
opiekuna 

 

Tytuł pierwszej 
piosenki 

 

Tytuł drugiej 
piosenki 

 

Warunki techniczne 
(ilość mikrofonów, 

rodzaj nośnika 
z podkładem, linie 
instrumentalne) 
- tylko cyfrowy! 

 

Pieczątka szkoły 
podpis dyrektora 

 

 
 
 

 
 
 
 

Panie i Panowie Dyrektorzy 
Szkół Podstawowych, Gimnazjów 

i Placówek Kulturalnych 
 
 
 
 
 

Dyrektor Ośrodka Kultury w Wiśniowej 
 zaprasza nauczycieli i uczniów Waszej szkoły 
(placówki) do uczestnictwa w IV Międzynarodowym 
Konkursie piosenki: „Piosenki Naszych Ojczyzn 
 w Unii Europejskiej”  organizowanego przez naszą 
placówkę. 

Licząc na udział Waszych uzdolnionych 
uczniów przesyłam regulamin i kartę zgłoszenia. 

 
 
 
                                                     Z wyrazami szacunku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZATOR: 
Ośrodek Kultury w Wiśniowej, Gimnazjum im. Orląt 
Lwowskich w Wiśniowej  
pod honorowym patronatem: 
Posła do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej 
Marszałka Województwa Podkarpackiego 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
Starosty Strzyżowskiego i Wójta Gminy Wiśniowa  
 
 
 
 

CELE KONKURSU: 
♪ Ocalenie od zapomnienia i promocja polskich  

i słowackich piosenek ludowych    

♪ Poznanie piosenek ludowych i popularnych  
       krajów Unii Europejskiej  

♪ Prezentacja i promocja działalności artystycznej            
dzieci i młodzieży 

♪ Promocja pracy i twórczości nauczycieli  

♪ Integracja młodzieży Polskiej i Słowackiej 
 

UCZESTNICY: 
Uczniowie szkół podstawowych z klas IV – VI oraz gimnazjów 
Uczniowie szkół ze Słowacji: I kategoria: 9-12 lat, 
II kategoria: 13-15 lat 
 
TERMIN:        

24 IV 2011 r. przesłuchania konkursowe uczestników 
ze Słowacji – Koszyce 

11-12 V 2011 r. przesłuchania konkursowe uczestników 
z Polski – sala Ośrodka Kultury w Wiśniowej 

29 V 2011 r. Finał Laureatów z przesłuchań 
wstępnych, przyznanie nagród i wyróżnień – Markuszowa 
(gm. Wiśniowa). 

 
 

 

REGULAMIN   KONKURSU 
„Piosenki Naszych Ojczyzn w Unii 

Europejskiej” 
     
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych 

klas IV-VI oraz gimnazjów, w kategoriach: soliści wokaliści, 
zespoły  wokalne (do 6 osób) i zespoły instrumentalno-wokalne 
(do 10 osób). 

2. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie zgłoszenia (wszystkie 
rubryki) i przesłanie do organizatora do dnia 17 kwietnia 2011 r. 
na adres: 

Starostwo Koszyce lub/i Obce Vysny Żipov – dla 
uczestników ze Słowacji 

oraz do dnia 30 kwietnia 2011 r. dla uczestników  z Polski na adres: 

Ośrodek Kultury w Wiśniowej 
38-124 Wiśniowa 136  z dopiskiem „Konkurs” 

3.  Prezentacje oraz ich ocena odbędą się w dwóch kategoriach    
wiekowych. 

4.     Każdy podmiot wykonawczy prezentuje dwa utwory: 
 

♪ polską piosenkę ludową  
 

♪ piosenkę ludową, dziecięcą lub popularną krajów 
Unii Europejskiej w języku oryginalnym lub 
polskim  

 
5.    Wykonawcy zagraniczni prezentują 2 piosenki: 
 

♪ polską lub słowacką piosenkę ludową  
 

♪ piosenkę w języku ojczystym lub popularną 
krajów Unii Europejskiej w języku oryginalnym 
lub ojczystym.  

 
6.    Akompaniament do wybranych utworów dowolny. 
7.    Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. 



8. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która oceniać 
będzie walory głosowe, muzykalność, sposób aranżacji, własną 
interpretację oraz osobowość sceniczną uczestników konkursu. 
Werdykt Komisji jest ostateczny i niepodważalny, organizatorzy 
nie mają wpływu na decyzje Komisji. 

9.   Informacja o dokładnym terminie oraz godzinie prezentacji   
każdego wykonawcy będzie dostępna od 8 V 2011 r. (dla 
wykonawców z Polski) pod numerem telefonu (17) 277-53-93 lub 

stronie internetowej placówki: www.okwisniowa.pl 
Nie przewiduje się zmiany ustalonego terminu prezentacji na 
prośbę opiekunów ze względu na podział na kategorie wiekowe. 

10. Dla wszystkich uczestników przewidziano dyplomy, a dla 
zwycięzców  nagrody rzeczowe. 

11. Laureaci z przesłuchań wstępnych zaprezentują się  29 V 2011 r. 
podczas Finałowego Konkursu w Markuszowej, gdzie nastąpi 
wręczenie nagród i wyróżnień. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian                
w niniejszym regulaminie. 

 
 
Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Tomaszewski, 

tel. (17) 277-53-93  lub: gok_wisniowa@o2.pl 
 
 
 

 
    

 
 

 

 
 

 

„„PPiioosseennkkii  NNaasszzyycchh  OOjjcczzyyzznn  

ww  UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj””  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IIVV  MMiięęddzzyynnaarrooddoowwyy  

KKoonnkkuurrss  PPiioosseennkkii  
 

 

 


