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REGULAMIN  VI  FESTIWALU  

PIOSENKI AGNIESZKI OSIECKIEJ 

 
„Na Mazurach wszyscy śpiewają Osiecką” 

 

VI  Festiwal - KONCERT LAUREATÓW   
7 czerwca 2019 r., godz. 11.00  

przy pomniku Agnieszki Osieckiej 
w Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie. 

 

 

Organizator konkursu: 

Komitet Organizacyjny imprezy, w skład którego wchodzą: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice 

Zespołu Szkół Samorządowych  im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie.  

Współorganizator:  Dom Kultury w Rucianem-Nidzie. 

 

Cele festiwalu: 

Celem spotkania z piosenką Agnieszki Osieckiej jest: 

 prezentacja i popularyzacja piosenek autorstwa Agnieszki Osieckiej w wykonaniu muzycznie 

uzdolnionych przedstawicieli różnych pokoleń z terenu gminy Ruciane-Nida,  

 promocja naszej gminy i  regionu,  

 kultywowanie tradycji szkolnej i lokalnej. 

 

Regulamin VI Festiwalu 
 

1. Festiwal  odbędzie się 7 czerwca 2019 r. przy pomniku Agnieszki Osieckiej w ZSS 

w Rucianem-Nidzie, rozpoczęcie o godzinie 11.00. 

2. W festiwalu mogą wziąć udział uczniowie uczący się w przedszkolach i szkołach oraz absolwenci 

ZSS  i osoby dorosłe z terenu gminy Ruciane-Nida. 

3. Każda szkoła / przedszkole przeprowadza wewnętrzne eliminacje i typuje swoich laureatów: 

 Przedszkole Miejskie w Rucianem-Nidzie -  2 uczestników, 

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Rucianem-Nidzie – 2 uczestników, 

 Szkoła Podstawowa w Ukcie – 2 uczestników, 

 Zespół Szkół Leśnych  im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie – 2 uczestników 

 Ewangelicki Dom Opieki Betezda w Ukcie – 2 uczestników 

 Absolwenci i osoby dorosłe – 3 uczestników (decyduje kolejność zgłoszeń). 
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4. O liczbie uczestników z Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie decyduje organizator. 

5. Jako „uczestnik” rozumie się wykonawcę lub wykonawców jednej piosenki. 

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

7. Uczniowie młodsi, od oddziału przedszkolnego do klasy IV: śpiewają piosenki autorstwa Agnieszki 

Osieckiej, które są dostosowane do ich wieku. Propozycję  piosenek autorstwa A. Osieckiej można 

znaleźć na stronie internetowej szkoły www.gim-nida.mazury.pl  

w zakładce Festiwal Piosenki lub piosenkę kompozytorów, wykonawców piosenek  

A. Osieckiej. Uczniowie, od klasy V po osoby dorosłe, wykonują piosenkę autorstwa  

A. Osieckiej. 

8. W celu uniknięcia powtórzeń piosenek, każda placówka zgłasza swój wybór tytułów piosenek do 

dnia 29 marca 2019 roku drogą mailową lub telefoniczną. Będzie obowiązywała zasada „kto 

pierwszy, ten lepszy”. Jeżeli dana piosenka będzie już wybrana przez uczestników z innej szkoły, 

trzeba będzie dokonać innego wyboru.  

9. Piosenki Agnieszki Osieckiej każdy wykonawca będzie mógł zaśpiewać przy wybranej przez siebie 

formie akompaniamentu: 

 nagraniu z płyty CD   

 akompaniamencie własnym 

 a cappella. 

10. Jeżeli wykonawca śpiewa przy nagraniu z własnego nośnika (obowiązuje tylko płyta CD). Opisaną 

płytę CD należy dostarczyć do organizatora w Domu Kultury  

w Rucianem-Nidzie najpóźniej do 15 maja 2019 r. Tam też, będzie można ćwiczyć 

 z uczestnikami przed festiwalem. Zwrot nośników po koncercie. 

11. Wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki. Wykonawca wybrany przez 

publiczność, otrzyma Nagrodę Publiczności. Za najciekawsze interpretacje piosenek przewidziane 

są także indywidualne Nagrody Sponsorów.  

12. Przyjazd na konkurs i ubezpieczenie na koszt własny lub instytucji delegującej.  

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

14. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo uczestników przebywających wyłącznie na terenie 

szkoły. 

15. W nawiązaniu do hasła festiwalu „Zielono mi…” mile widziane będą zielone akcenty ubioru. 

16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zostaną poinformowani 

zainteresowani. 

 

 

17. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator. 
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18. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Anną Łukasik  pod numerem telefonu 

kom. 512149077  lub szkoły 87 4236 986 

 

Warunki Uczestnictwa 

Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej przez każdego 

wykonawcę, duet lub zespół, dołączonej do regulaminu festiwalu i dostarczenie do organizatora do dnia  

30 kwietnia 2019 roku na adres:  

 Zespół Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej, ul. K.I. Gałczyńskiego 2,                          

12-220 Ruciane-Nida;  tel./ fax.: (87) 4236986 lub  

 e-mail szkoły: gim-nida@o2.pl Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony szkoły:    

www. gim-nida.mazury.pl, zakładka VI Festiwal Piosenki 

 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą liczy się data stempla pocztowego. 

 

 

Serdecznie zapraszamy 

 
Organizatorzy: 

Komitet Organizacyjny- Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie 

Zespołu Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej w Rucianem–Nidzie 

 


