
REGULAMIN I KONKURSU ORAZ III FESTIWALU  

PIOSENKI AGNIESZKI OSIECKIEJ 
„Na Mazurach wszyscy śpiewają Osiecką” 

 

Sprawy organizacyjne: 

I Ogólnopolski Konkurs na interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej 

„Na Mazurach wszyscy śpiewają Osiecką” 

odbędzie się 22 maja (piątek) 2015 roku o godzinie 10.00 

w  sali widowiskowej Domu Kultury w Piszu, Pl. Daszyńskiego 16 

KONCERT LAUREATÓW- 5 CZERWCA (piątek po Bożym Ciele), 

godz. 17.00 przy pomniku Agnieszki Osieckiej 

w Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie. 
 

 

I.  Regulamin konkursu piosenki 

 
Organizator konkursu: Komitet Organizacyjny imprezy, w skład którego wchodzą dyrektor, nauczyciele, 

uczniowie i rodzice Zespołu Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie, Dom 

Kultury w Piszu i Dom Kultury w Rucianem-Nidzie. 

Cele i zadania konkursu: 

Celem spotkania z piosenką Agnieszki Osieckiej jest: 

 prezentacja i popularyzacja piosenek autorstwa Agnieszki Osieckiej w wykonaniu muzycznie 

uzdolnionych przedstawicieli różnych pokoleń,  

 promocja naszego regionu,  

 kultywowanie tradycji szkolnej i lokalnej. 

 

Zasady konkursu: 

 

1. Konkurs odbędzie się dnia 22 maja 2015 roku w Domu Kultury w Piszu o godzinie 10.00. Próby 

przed konkursem odbywać się będą od godz. 9.00. 

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, uczniowie oddziałów przedszkolnych, szkół 

podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. 

3. Konkurs rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach wiekowych: 

I. Uczniowie oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych   klas I-III  

II. Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI 

III. Uczniowie gimnazjów 

IV. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii. 

5. W konkursie mogą uczestniczyć soliści, duety i zespoły. 

 



 

6. Każdy wykonawca prezentuje jedną lub dwie wybrane przez siebie piosenki.                 

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, wykonawcy prezentują tylko jeden utwór. Decyzję podejmuje 

organizator. 

7. Piosenki Agnieszki Osieckiej każdy artysta będzie mógł zaśpiewać przy wybranej przez siebie 

formie akompaniamentu: 

- nagraniu z płyty CD   

- akompaniamencie  własnym 

- a capella. 

8. Jeżeli wykonawca, chce śpiewać przy nagraniu z własnego nośnika (obowiązuje tylko płyta CD), to 

płytę CD należy dostarczyć do organizatora w Domu Kultury w Piszu najpóźniej na godzinę przed 

rozpoczęciem konkursu. Zwrot nośników po konkursie. 

9. Przyjazd na konkurs na koszt własny lub instytucji delegującej. Organizator zapewnia dojazd na 

konkurs z Rucianego-Nidy do Pisza i powrót. Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny. 

10. Jury dokona werdyktu i zapozna z nim zainteresowanych i publiczność. Wszyscy wykonawcy 

otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których niezwłocznie zostaną 

poinformowani zainteresowani. 

12. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej dołączonej do 

regulaminu konkursu i dostarczenie do organizatora  do dnia  16 maja 2015 roku na adres : Zespół 

Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej, ul. K.I. Gałczyńskiego 2A, 12-220 Ruciane-Nida;   

tel./ fax.: (87) 4236986 lub e-mail: gim-nida@o2. pl 

Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony szkoły: www.gim-nida.mazury.pl zakładka Festiwal A. 

Osieckiej i wysłać drogą elektroniczną.  

W przypadku wysłania pocztą liczy się data stempla pocztowego. 

 Laureaci obowiązkowo biorą udział w Koncercie Laureatów- III Festiwalu Piosenki Agnieszki 

Osieckiej w Rucianem-Nidzie „Na Mazurach wszyscy śpiewają Osiecką” w dniu 5 czerwca 2015 roku  w 

ZSS w Rucianem-Nidzie, przy pomniku patronki szkoły.  

Ocena: 

Oceny wykonawców dokona jury powołane przez organizatora konkursu według kryteriów: 

 Dobór odpowiedniego repertuaru i poziom wykonania 

 Interpretacja, sposób i ekspresja wykonania w odniesieniu do treści 

 Ogólne wrażenie sceniczne 

 

 



II. Regulamin III Festiwalu - występ Laureatów: 

 

1. Festiwal  odbędzie się 5 czerwca (piątek po Bożym Ciele) przy pomniku Agnieszki Osieckiej w 

ZSS w Rucianem-Nidzie, rozpoczęcie o godzinie 17.00. 

2. Laureaci obowiązkowo biorą udział w Festiwalu- wykonają nagrodzony utwór i odbiorą 

nagrodę. 

3. Przewidziane są nagrody za poszczególne kategorie wiekowe:  

I kategoria (uczniowie oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych)- nagrody Dyrektora 

ZSS im. A. Osieckiej w Rucianem-Nidzie, 

II kategoria (uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI)- nagrody Burmistrza Miasta i Gminy 

Ruciane-Nida, 

III kategoria (uczniowie gimnazjów)- nagrody Starosty Powiatu Piskiego, 

            IV kategoria (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe)- nagrody Marszałka 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

4. Wykonawca, który najbardziej przypadnie do gustu publiczności, otrzyma Nagrodę Publiczności.  

5. Jeśli organizator zyska  sponsorów, możliwe będą indywidualne nagrody. 

6. Próby na scenie przy pomniku  zorganizowane zostaną w dniu koncertu od godziny 15.00. 

7. Dla wszystkich uczestników oraz delegacji ze szkół i placówek zapewniamy poczęstunek. 

8. Wykonawcy przyjeżdżają na  koszt własny lub instytucji delegującej. 

9. Wszystkie kwestie  sporne rozstrzyga  organizator. 

10. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Przemysławem Ronkiewiczem pod 

numerem telefonu kom. 665262599 lub szkoły 87 4236 986 

  

 

Serdecznie zapraszamy 

 

 

 

 

 
Organizatorzy: 

Komitet Organizacyjny 

- Dyrektor, nauczyciele, rodzice i uczniowie 

Zespołu Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej 

w Rucianem–Nidzie 

 
 


