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1. Festiwal skierowany jest do uczniów polonijnych szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. 

 
2. Cele: 

 

 Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej. 

 Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi muzyki dziecięcej i młodzieżowej. 

 Podnoszenie kultury muzycznej i umiejętności wokalnych polonijnych dzieci i młodzieży. 

 Integracja uczniów polonijnych szkół i placówek oświatowych. 
 

3. Organizatorem Festiwalu jest Polska Szkoła Forum w Madrycie im. Marii Skłodowskiej-Curie przy 
Hiszpańsko-Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Forum. 
 

4. Festiwal odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:30 w budynku Polskiej Szkoły Forum 
w Madrycie Im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

 
 

5. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety lub tria. Każda szkoła może zgłosić jednego 
przedstawiciela z każdej kategorii wiekowej (solistę, duet lub trio). 

 
 
Kategorie wiekowe: 
 

 I kategoria – klasy 0 – 1 SP 

 II kategoria – klasy 2 – 3 SP 

 III kategoria – klasy 4 – 6 SP 

 IV kategoria – klasa 7 SP i klasy 2 i 3 Gimnazjum 

 V kategoria – klasy licealne 
 
 

6. Tematyka utworów dotyczy tylko i wyłącznie piosenek śpiewanych przez polską piosenkarkę Marylę 
Rodowicz w całym swym dorobku artystycznym.* 
 
* wybrana piosenka nie może się powtarzać – patrz na szczegółowe zasady zgłoszeń wybranego 
utworu. 

 
(Niedozwolone jest śpiewanie piosenek zawierających treści niezgodne z przyjętymi obyczajami, obrażające 
uczucia, innych osób czy zawierające wulgaryzmy. Tego typu teksty zostaną wykluczone z udziału.) 
 

7. Szczegółowe zasady zgłoszeń 
 

 piosenki nie mogą się powtarzać i aby temu zapobiec, dnia 18 marca 2018 roku, zamieścimy 
specjalną stronę na naszym blogu szkolnym, gdzie każda szkoła będzie mogła sama dokonać wpisu 
tytułu piosenki, jaką wybrała.  

 
W tym celu poniżej zamieszczamy bezpośredni link, gdzie należy dokonać publicznego zgłoszenia tytułu 
piosenki pod informacją o Festiwalu w formularzu SKOMENTUJ, gdzie należy podać nazwę szkoły, ilość 
wykonawców i przedział wiekowy uczestników: 
 

https://polskaszkolamadryt.wordpress.com/2018/03/14/festiwal-piosenki-polskiej-2018/ 
 
Zakładka – AKTUALNOŚCI 

 

https://polskaszkolamadryt.wordpress.com/2018/03/14/festiwal-piosenki-polskiej-2018/
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 czytelne wypełnienie karty zgłoszeniowej, którą należy odesłać do 15 kwietnia 2018 r. na adres 
mailowy polskaszkolaforumwmadrycie@gmail.com - z dopiskiem „Festiwal Piosenki Polskiej”. 
 

 udział w festiwalu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

 uczestnik konkursu oraz jego opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 
dla celów organizacyjnych oraz na publikację nazwiska, wizerunku i prezentowanych utworów na 
stronach internetowych organizatora oraz środkach masowego przekazu. 
 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania nagrań i zdjęć z Festiwalu na 
płycie CD i w Internecie. 

 

 Z chwilą przysłania formularza konkursowego wraz z wykonanym przez siebie utworem, uczestnik 
zgadza się na udzielenie bezpłatnej i niewyłączonej licencji do odtwarzania i kopiowania utworu w 
celach organizacyjnych festiwalu. 

 
8. Każdy wykonawca biorący udział w festiwalu prezentuje jeden utwór w języku polskim. Prezentacja nie 

może przekraczać 5 minut. 
 

9. Uczestnicy zobowiązani są do zgłaszania się z własnym podkładem muzycznym, wersją instrumentalną 
utworu lub z własnym akompaniamentem. Nie akceptuje się techniki playbacku. Rodzaj 
akompaniamentu zaznaczyć w karcie zgłoszenia. 

 
Podkłady muzyczne należy nagrać na płytę CD lub pen-drive, napisac tytuł piosenki, podpisać imieniem i 
nazwiskiem, przedziałem wiekowym oraz dopisać nazwę szkoły. Nośnik powinien być przekazany przed 
występem organizatorom. Zwrot podkładu nastąpi w momencie ogłoszenia wyników. 
 

10. Uczestnikiem festiwalu nie może być dziecko, które jest uczniem konserwatorium muzycznego o 
specjalności śpiewu. 
 

11. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający. 
 

12. Organizatorzy dokonają nagrania całego przebiegu festiwalu.  
 

13. Organizatorzy festiwalu mają prawo do zamieszczania materiałów zdjęciowych i filmowych na stronach 
internetowych, czy innych forach społecznościowych. 

 
14. Uczestnicy zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się do organizatora najpóźniej 40 minut przed 

rozpoczęciem festiwalu w dniu 28 kwietnia 2018 r. 
 

15. Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy. 
 

16. Kolejność występowania uczestników zostanie ustalona przez organizatorów. Organizator ma prawo do 
zmiany kolejności występowania w trakcie trwania festiwalu. 
 

 
17. Członkowie jury oceniać będzie: 

 

 walory głosowe 

 interpretacja utworu 

 muzykalność 

 dykcję 

 aranżacja utworu 
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 poprawność językową 

 stopień trudności wykonywanych utworów 

 ogólny wyraz artystyczny 

 
18. Organizatorzy zapewniają dla każdego uczestnika festiwalu dyplom i nagrody rzeczowe. 

 
19. Postanowienia końcowe: 

 

 Sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny. 
 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu. 
 
 
 
 
 
   

 
Polska Szkoła Forum w Madrycie Im. Marii Skłodowskiej-Curie 
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polskaszkolaforumwmadrycie@gmail.com  
 
Kontakt: Marta Ozga 682 36 74 12 
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