
                                                                                                             

ZAPRASZAMY
NA VII EDYCJĘ FESTIWALU

PIEŚNI I PRZYŚPIEWEK ŚLĄSKICH

z cyklu 
Chcę znać swoje dziedzictwo - ŻORY 2018

23 lutego 2018r. (tj. piątek) o godz. 9.00 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach ul. Dolne Przedmieście 1 

Festiwal skierowany jest do dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych.

1. Organizator
Żorskie Centrum Regionalne
Szkoła Podstawowa nr 11 w Żorach

2. Współorganizator
Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
Urząd Miasta Żory 
Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne

3. Celem festiwalu jest:
Podnoszenie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży 
Odkrywanie bogactwa i różnorodności przyśpiewek śląskich 
Uświadamianie wartości tkwiących we wspólnym śpiewaniu

4. Warunki uczestnictwa
Konkurs odbędzie się w dniu 23 luty 2018r. (tj. piątek) o godz. 9.00 w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Żorach ul. Dolne Przedmieście 1 
Zgłoszenia do konkursu (załącznik nr. 1) należy kierować do doradców metodycznych w Żorach 
na kartach zgłoszeniowych do 15 lutego 2018r. do godz. 12:00, na adres:

jadwiga_tabor@op.pl      lub      urszulaniechoj@gmail.com
z dopiskiem FESTIWAL PIEŚNI  I PRZYŚPIEWEK ŚLĄSKICH

Uwaga:
Koordynator Festiwalu w dniu 16 lutego skontaktuje się telefonicznie z opiekunami drużyn 
w celu ostatecznego potwierdzenia udziału przedszkola, szkoły w konkursie. W przypadku braku
takiego kontaktu prosimy opiekuna o telefon lub mail.



                                                                                                             

W festiwalu mogą brać udział: dzieci przedszkolne, uczniowie klas I – III oraz uczniowie klas
IV – VII w następujących kategoriach:

 soliści 
 duety
 zespoły (do 8 osób)

Uczestnicy danego przedszkola lub szkoły mogą występować w dwóch wybranych kategoriach.
W każdej kategorii należy zaprezentować najwyżej dwie piosenki. 
Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. 
Repertuar uczestnika może obejmować:   

 przyśpiewki znanych autorów – publikowane z przekazu ustnego 
 piosenki własnego autorstwa

W ocenie repertuaru jury będzie brać pod uwagę następujące kryteria
1. Dobór repertuaru - zachowanie śląskiego charakteru
2. Poziom wykonania - czystość brzmienia
3. Zachowanie stylu wykonawczego zgodnego z obyczajem
4. Ogólne wrażenie artystyczne.

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA 
Laureaci festiwalu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a pozostali uczestnicy dyplomy 
uczestnictwa.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:

 Biuro Centrum Edukacji Regionalnej 
tel. 32 43 41 193

 Jadwiga Tabor: jadwigatabor@muzeum.zory.pl
tel. kontaktowy -  607 036 779

 Urszula Niechoj: urszulaniechoj@gmail.com 
tel. kontaktowy -  602 800 271

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez uczestników zgody na zasady

konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
2. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza posiadanie przez szkołę zgody na publikację 

zdjęć uczestników konkursu  oraz przetwarzanie danych osobowych w celach 
konkursowych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu. 
4. Kolejność występów ustala organizator: 

 soliści wszystkich kategorii 
 duety wszystkich kategorii 
 zespoły wszystkich kategorii

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!
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