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V EDYCJA FESTIWALU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ 

 

HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM  

PEŁNI PREZYDENT MIASTA ŻORY 

 

Zapraszamy żorskie przedszkola do udziału  

w Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej  

w dniu 25 października 2017r. o godz. 9.00 

w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach, ul. Dolne Przedmieście 1 

 

Patriotyzm to postawa, w której wzrastają pokolenia Polaków. Miłość do Ojczyzny zapisana 

została także w pieśniach. Aby utrwalać pamięć o tych utworach, a także przybliżyć współczesne 

patriotyczne i żołnierskie piosenki zapraszamy do udziału w festiwalu. 

 

Organizatorzy: 

Centrum Edukacji Regionalnej w Muzeum Miejskie w Żorach  

Urząd Miasta Żory 

Szkoła Podstawowa nr 15 w Żorach  

Doradcy metodyczni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele  

Festiwal będzie okazją do kształtowania uczuć patriotycznych, upowszechniania polskiej tradycji 

narodowej, wzmocnienia identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym, 

wspierania wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez śpiew.  Będzie również 

okazją do przywrócenia naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już polskich pieśni 

patriotycznych i żołnierskich oraz pielęgnowania kulturowego dziedzictwa kraju i regionu.  

 

Regulamin  

 

Miejsce i czas 

 Festiwal odbędzie się w dniu 25 października 2017r. o godz. 9.00  

w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach, ul. Dolne Przedmieście 1 

Termin zgłoszenia uczestników: 

 Zgłoszenia do festiwalu dokonują opiekunowie na karcie zgłoszenia – załącznik nr 1 

 Zgłoszenia należy składać do dnia 18 października 2017r.do godz. 12.00  (późniejsze nie 

będą brane pod uwagę). 

 Zgłoszenia przesyłać drogą emailową do Muzeum Miejskiego w Żorach na adres 

informacja@muzeum.zory.pl z dopiskiem FESTIWAL 

Uczestnicy występują w następujących kategoriach:  

 Soliści 

 Grupy wokalne (max 6 osób) 

 Grupy wokalno-instrumentalne (max 8 osób) 

Uczestnicy festiwalu przygotowują jedną piosenkę w dwóch wybranych kategoriach 

 

 

Organizator informuje, iż będzie wykonywał dokumentację fotograficzną  

i multimedialną imprezy, która będzie wykorzystywana bez ograniczeń czasowych  

i terytorialnych w kontekście dokumentalnym, informacyjnym oraz promocyjnym projektu  

Muzeum Miejskie w Żorach oraz Miasta Żory. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych.  
 

http://muzeum.zory.pl/


2 
 

 

 

 

Kategorie wiekowe:  

 Przedszkolaki – starsze grupy 5-6 latki  

Zasady zgłaszania uczestników 

 Każda placówka może wystąpić w dwóch wybranych kategoriach (soliści,  grupy 

wokalne lub grupy wokalno-instrumentalne).  

 Wykonawcy prezentują po jednej piosence. 

 Uczestnicy zabezpieczają sobie własny podkład muzyczny najlepiej w postaci 

akompaniamentu (pianina, gitary, skrzypiec) lub sprawdzone nagranie na płycie CD w 

formacie AUDIO lub na nośniku pendrive w formacie mp3 

 Organizatorzy festiwalu zapewniają nagłośnienie.  

 Występy ocenia niezależne jury, którego decyzja jest ostateczna i niepodważalna. 

Kryteria oceny:  

 Dobór repertuaru odpowiedni do wieku uczestnika  

 Czystość wykonania 

 Wrażenie artystyczne 

 Innowacje artystyczne 

 Strój uczestnika 

 

 

 

 

 

KONCERT GALOWY LAUREATÓW 

 

Uczestnicy wskazani przez jury wystąpią w Koncercie Galowym, który odbędzie się w 

dniu 9 listopada 2017 r. o godzinie 9.00 w MOK w Żorach ul. Dolne Przedmieście 1 w ramach 

obchodów rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Instrumenty muzyczne wykonawcy zapewniają we własnym zakresie. 

 

 

Dodatkowych informacji udzielą:  
Urszula Niechoj - doradca metodyczny 

Tel.  602 800 271 

Jadwiga Tabor - doradca metodyczny i koordynator projektu 

Tel.  607 036 779 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


