IV WOJEWÓDZKI
FESTIWAL TWÓRCZOŚCI PATRIOTYCZNEJ
REGULAMIN
INFORMACJE WSTĘPNE
1.

Termin miejsce i przebieg festiwalu:
1.1.
Festiwal odbędzie się 7 listopada 2021 r na terenie Juraparku Krasiejów- sala kinowo-widowiskowa
Muzeum Ewolucji od godziny 16 (przesłuchania eliminacyjne)

2. Przebieg Festiwalu
Festiwal składa się z eliminacji wstępnych oraz koncertu laureatów.
Eliminacje- wyłonienie przez komisje laureatów na podstawie przesłanych nagrań audio i prac
plastycznych.
O wynikach wstępnych eliminacji zostanie poinformowany każdy laureat, dodatkowo informacja ukaże się
na fanpage'u Stowarzyszenia Akces i stronie www.ozimek.pl w dniu 31 października 2021 roku.
Gala Festiwalu- występ, prezentacja Laureatów Konkursu wokalnego,na żywo przed jury i publicznością
w dniu 7 listopada . Wręczanie pozostałych nagród i wyróżnień.
2.

Organizatorzy festiwalu:
2.1.
Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „Akces”
Urząd Marszałkowski-współfinansowanie

3.

Cele festiwalu:
3.1.
popularyzacja pieśni i piosenek patriotycznych oraz poezji patriotycznej wśród dzieci i młodzieży,
3.2.
kształcenie tożsamości narodowej,
3.3.
kształcenie uczuć patriotycznych,
3.4.
rozwijanie postaw patriotycznych poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym,
3.5.
dostrzeganie i rozwijanie kulturowych wartości narodu polskiego,
3.6.
prezentacja dorobku artystycznego szkolnych kół zainteresowań,
3.7.
inspirowanie uczniów szkół do poszukiwań artystycznych,
3.8.
odkrywanie i promocja talentów artystycznych (muzycznych, plastycznych)
3.9.
uwrażliwianie na piękno,
3.10.
zachęcanie i wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
3.11.
zdobywanie doświadczenia estradowego przez młodych artystów amatorów,
3.12.
ukazanie środowisku szkolnemu i pedagogicznemu wartości edukacji patriotycznej młodego pokolenia,
3.13.
współpraca ze środowiskiem lokalnym,
3.14.
integracja przez udział w kulturze,
3.15.
rozwijanie szacunku do tradycji i własnych korzeni,
3.16.
uwrażliwianie na piękno dorobku kultury własnego narodu.

4.

Zasady uczestnictwa:
4.1.
W festiwalu mogą brać udział uczestnicy z terenu województwa opolskiego.
4.2.

W ramach festiwalu zmagania konkursowe odbywa się w kategoriach tematycznych:
Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej,
Konkurs Plastyczny o Tematyce Patriotycznej ,

4.3. Festiwal przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach w zależności od kategorii tematycznych
Kategoria I – szkoły podstawowe klasy 1-4 (konkurs wokalny)
Kategoria II- szkoły podstawowe 5-8 (konkurs wokalny, plastyczny )
Kategoria III– szkoły PONADPODSTAWOWE I DOROŚLI DO LAT 21(konkurs wokalny,
plastyczny )

Jeden uczestnik bierze udział tylko w jednej kategorii tematycznej konkursu
4.12.

Prace plastyczne, wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do organizatora
do dnia 25 PAŹDZIERNIKA 2021 r. na adres:
Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „Akces” , ul Wyzwolenia 37, 46-040 Ozimek
Nagrania wokalne wraz z kartą zgłoszenia należy należy dostarczyć do organizatora na płycie,
lub mailowo wetransferem, linkiem do youtube do dnia 25 PAŹDZIERNIKA 2021 r na adres:
Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „Akces” , ul Wyzwolenia 37, 46-040 Ozimek
mail: akces.ozimek@gmail.com

4.13.
4.14.

4.15.
4.16.
4.17.

5.1.

Wybrani, podczas eliminacji wstępnych przez organizatora uczestnicy/laureaci zobowiązani do
zaprezentowania się na gali finałowej festiwalu, połączonej z wręczeniem nagród.
5. Ocena występów i nagrody:
Oceny w poszczególnych kategoriach dokonają powołane przez organizatora Komisje Konkursowe, które będą
kierować się kryteriami zawartymi w regulaminach szczegółowych:
Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej – Załącznik nr 1
Konkurs Plastyczny o Tematyce Patriotycznej – Załącznik nr 2

6.

Uwagi organizacyjne:
6.1.
Organizator zapewnia nagłośnienie:
6.2.
Kolejność występów ustala organizator.
6.3.
Organizator nie pokrywa żadnych kosztów: dojazdu, wyżywienia czy noclegów uczestników.
6.4.
Nadesłane prace i nagrania przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich
publikacji.
6.5.
Prace nie będą odsyłane.

7.

Zasady zgłaszania uczestników:
7.1.
Zgłoszenie do uczestnictwa w Festiwalu i poszczególnych konkursach ze względów organizacyjnych
odbywa poprzez złożenie deklaracji udziału, oraz zgłoszenie prac, nagrań do poszczególnych konkursów
pocztą elektroniczną na adres akces.ozimek@gmail.com osobiście lub pocztą
Wyzwolenia37, 46-040 Ozimek

8. Szczegóły dotyczące festiwalu oraz regulaminy poszczególnych konkursów dostępne są na fp
web.facebook.com/stowarzyszenieakces/ oraz na stronie www.ozimek.pl

9. Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej:


akces.ozimek@gmail.com

Główny koordynator festiwalu:
w godz. 1800 – 1900

Elżbieta Pisula- Bieniecka

tel.: 603127458

10. Ustalenia końcowe
1) Organizator może przyznać dodatkowe nagrody lub wyróżnienia.
2) Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Festiwalu.
3) Od decyzji organizatora oraz komisji konkursowych nie przysługuje odwołanie.

