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IX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI JACKA KACZMARSKIEGO.  

EDYCJA XVI  

 
REGULAMIN  

  
 

ORGANIZATORZY FESTIWALU 
 

§1 
 

1. Organizatorem Festiwalu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego wchodzące         
w skład Zespołu Szkół w Olsztynku. 

2. Festiwal odbędzie się 17.03.2023 r. o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 
1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku, ul. Górna 5. 
 

 
UCZESTNICY FESTIWALU 

 
§2 
 

1. Uczestnikami festiwalu mogą być uczniowie szkół podstawowych i uczniowie szkół 
ponadpodstawowych oraz młodzież starsza. 

2. W festiwalu mogą wziąć udział twórcy z całego kraju: soliści, grupy wokalne, zespoły, chóry 
 

 
CELE FESTIWALU 

 
§ 3 

 
1. Zachowanie i popularyzowanie twórczości Jacka Kaczmarskiego. 
2. Inspiracja dorobkiem artystycznym Jacka Kaczmarskiego, rozbudzanie wrażliwości i pobudzanie 

kreatywności. 
3. Promocja kultury muzycznej. 
4. Promocja wykonawców, interpretatorów piosenki. Aktywizacja artystyczna młodzieży. 
5. Wymiana doświadczeń, doskonalenie umiejętności wokalnych, interpretacyjnych i aktorskich. 
6. Wzbudzanie zdrowego współzawodnictwa opartego na partnerstwie, przyjaźni i wzajemnym 

szacunku. 
7. Promocja Szkoły. 
8. Kultywowanie tradycji szkoły. 
 

 

…Grę swoją wygra każdy z nas, 
I sam odbędzie tryumf za trzech… 

A jaki będzie po nas płacz 
A jaki będzie po nas śmiech 

Jaka zostanie po nas świętość 
A jaka 

Obojętność.  
 

Pokolenie 
J. Kaczmarski
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REALIZACJA KONKURSU 
 

§ 4 
 

1. Aby wziąć udział w konkursie każdy uczestnik musi wypełnić kartę zgłoszenia oraz klauzulę 
informacyjną dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych. W imieniu uczestnika 
niepełnoletniego dokumenty te wypełniają rodzice/prawni opiekunowie.  
Jeżeli uczestnik przygotowywał się pod okiem opiekuna – nauczyciela, to opiekun też przesyła 
klauzulę informacyjną dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 

2. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 10.03.2023 r. drogą elektroniczną na adres: 
festiwalkaczmarskiego@gmail.com 

 
3. Festiwal odbywa się w dwóch kategoriach 

 
Kategoria I - Piosenka  
 
w dwóch grupach wiekowych  
– uczniowie szkół podstawowych  
– uczniowie szkół ponadpodstawowych i młodzież starsza 

 
Uczestnicy konkursu piosenki przygotowują utwór w oryginalnej lub własnej interpretacji                 
z repertuaru Jacka Kaczmarskiego.  
Ewentualny podkład do piosenki należy nagrać i wysłać plik (w formacie mp3) lub link do pliku na 
adres festiwalkaczmarskiego@gmail.com (przyczyni się to do lepszej organizacji festiwalu) 

 
Uczestników oceniać będzie jury według następujących kryteriów: 
 dobór repertuaru dostosowany do możliwości wokalnych,  
 walory głosowe,  
 dykcja,  
 muzykalność,  
 interpretacja piosenek konkursowych,  

 
Kategoria II – Praca plastyczna 

 
Uczestnicy konkursu plastycznego przygotowują pracę plastyczną inspirowaną 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 

 
Prace plastyczne prosimy przesyłać do 10.03.2023 na adres: 
 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego 
u. Klikowicza 4 
11- 015 Olsztynek 
 

z dopiskiem „Festiwal Twórczości Jacka Kaczmarskiego” 
 

§ 5 
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1. Laureatów Festiwalu wyłoni Jury powołane przez Organizatora. 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu. 
3. Laureaci otrzymają dyplomy i statuetki. 

 
 

§ 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 klauzulach 
informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych i wysłanie tych klauzul razem z kartą 
zgłoszenia. 

 
2. Z chwilą przesłania prac plastycznych do Organizatora Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest 

wyłącznym twórcą pracy plastycznej w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac, które nie są obciążone 
żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich; oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek 
praw ani dóbr osobistych osób trzecich.  

 

3. Uczestnik upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu pracy plastycznej 
publiczności. 

 

4. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.zamek.edu.pl 
 

§ 7 
 

Szczegółowych informacji na temat Festiwalu udziela  
 
Wioletta Żmijewska  
telefon: 510 062 012 
e – mail: festiwalkaczmarskiego@gmail.com 


