„Trzeba
Trzeba mieć do czego wracać,
Czego trzymać się by sprostać.
Trzeba jeszcze mieć w co wierzyć
By się z własną pieśnią zmierzyć.”
zmierzyć.
Piosenki
J. Kaczmarski

V OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI JACKA KACZMARSKIEGO.
EDYCJA XII.

REGULAMIN

ORGANIZATORZY FESTIWALU
§1
1. Organizatorem Festiwalu jest I Liceum Ogólnokształcące
Ogólnokształc ce im. Jacka Kaczmarskiego wchodzące
wchodz
w
skład Zespołu Szkół w Olsztynku.
2. Festiwal odbędzie się 15.03.20199 r. o godz. 10.00 w Sali widowiskowej Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Noblistów Polskich w Olsztynku przy ul.Górnej 5.

UCZESTNICY FESTIWALU
§2
1.
2.
3.
4.

Uczestnikami festiwalu mogąą być uczniowie szkół podstawowych,, uczniowie klas gimnazjalnych w
tych szkołach i uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz młodzież starsza.
Festiwal ma formułę otwartą.
W festiwalu mogą wziąć
ąć udział twórcy z całego kraju: soliści,
ci, grupy wokalne, zespoły, chóry
Uczestnicy są zobowiązani
ązani spełnić następujące wymagania techniczne:
• podkład muzyczny na CD opisany lub mp3,
• podkłady instrumentalne nie mogą zawierać partii wokalnych,
• uczestnicy wykorzystująą akompaniament własny lub zespołu akompaniującego.
akompaniuj
akompaniują
CELE FESTIWALU
§3

1.
2.
3.
4.
5.

Zachowanie i popularyzowanie twórczości
twórczo Jacka Kaczmarskiego.
Inspiracja dorobkiem artystycznym Jacka Kaczmarskiego, rozbudzanie wrażliwości
wraż
i pobudzanie
kreatywności.
Promocja kultury muzycznej.
Promocja wykonawców,
nawców, interpretatorów piosenki. Aktywizacja artystyczna młodzieży.
młodzie
Wymiana doświadczeń,
ń, doskonalenie
doskonalen umiejętności wokalnych, interpretacyjnych i aktorskich.
aktorskich
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6.
7.
8.

Wzbudzanie zdrowego współzawodnictwa opartego na partnerstwie, przyjaźni i wzajemnym
szacunku.
Promocja Szkoły.
Kultywowanie tradycji szkoły.

REALIZACJA KONKURSU
§4
1. Aby wziąć udział w konkursie każda ze szkół musi wypełnić formularz zgłoszeniowy stanowiący
załącznik 1.
2. Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 06.03.2019 r. na załączonym
formularzu drogą elektroniczną na adres: festiwalkaczmarskiego@gmail.com
lub na adres:
I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego
ul. Klikowicza 4
11 – 015 Olsztynek
Fax. 89 519 26 22
z dopiskiem „Festiwal Twórczości Jacka Kaczmarskiego”
3. Festiwal odbywa się w dwóch kategoriach
Kategoria I - Zespół/Solista w dwóch grupach wiekowych
– uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
– uczniowie szkół ponadpodstawowych i młodzież starsza
Kategoria II – Praca plastyczna
4. Uczestnicy konkursu piosenki przygotowują piosenkę w oryginalnej lub własnej interpretacji z
repertuaru Jacka Kaczmarskiego.
Uczestników oceniać będzie jury według następujących kryteriów:
dobór repertuaru dostosowany do możliwości wokalnych,
walory głosowe,
dykcja,
muzykalność,
interpretacja piosenek konkursowych,
osobowość sceniczna
5. Uczestnicy konkursu plastycznego przygotowują pracę plastyczną związaną z Osobą Jacka
Kaczmarskiego i jego twórczością. Format pracy dowolny, technika dowolna. Dopuszczalne są prace
wykonane techniką komputerową. Pracą konkursową może być też praca przestrzenna (np. rzeźba
itp.)
Uczestników oceniać będzie jury według następujących kryteriów:
Pomysłowość
Oryginalność pracy
Jakość wykonania
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Prace plastyczne prosimy przesyłać do 06.03.2019 na adres:
I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego
u. Klikowicza 4
11- 015 Olsztynek
§5
1. Laureatów Festiwalu wyłoni Jury powołane przez Organizatora.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu i ostatecznego podziału nagród.
3. Zdobywcy I, II, III miejsca otrzymają nagrody.

§6
1. Biorący udział w Festiwalu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
wymienionych w karcie zgłoszenia uczestnika w powiązaniu z danymi osobowymi w postaci
wizerunku. Zgoda na przetwarzanie danych jest wyrażona poprzez złożenie podpisu na załączonych
do regulaminu klauzulach informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych
dotyczących festiwalu.
§7
Szczegółowych informacji na temat Festiwalu udziela
Wioletta Żmijewska
telefon: 510 062 012
e – mail: festiwalkaczmarskiego@gmail.com
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