
REGULAMIN
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ARS, Studio Muzyki, Piosenki i Teatru ARS w Pietraszynie

przy współpracy Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu
ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU

w Konkursie Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej
„Tu wszędzie jest nasza ojczyzna...”

Patronaty:
Wiceprezes Rady Ministrów – minister kultury i dziedzictwa narodowego – prof.dr hab. Piotr Gliński
Poseł do Parlamentu Europejskiego – Bolesław Piecha
Biskup Polowy Wojska Polskiego – bp Józef Guzdek
Starosta Powiatu Raciborskiego – Ryszard Winiarski
Dyrektor Delegatury w Rybniku Kuratorium Oświaty w Katowicach – Alicja Bartkowiak
Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej
Dziekan dekanatu raciborskiego – Ksiądz Adrian Bombelek

Termin i miejsce konkursu:
Pietraszyn-Racibórz: 04.10.2018, 05.10.2018, 07.10.2018 r.

Harmonogram konkursu:

04.10.2018 r.
od godziny 10.00 Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej – Scena „Poddasze z Głową”, 
Polsko–Czeskie Centrum Współpracy Gospodarczej w Pietraszynie.

05.10.2018 r.
od godziny 10.00 – Konkurs Poezji Patriotycznej -recytacja – Scena „Poddasze 
z Głową” Polsko–Czeskie Centrum Współpracy Gospodarczej w Pietraszynie.

05.10.2018r.
rozstrzygniecie Konkursu Autorskiej Twórczości Poetyckiej-Polsko–
Czeskie Centrum Współpracy Gospodarczej w Pietraszynie.

07.10.2018 r.
godzina 17.00 – Koncert Laureatów – Zamek Piastowski w Raciborzu

Cele Konkursu:
1. wspieranie osób uzdolnionych i umożliwienie prezentacji ich 

umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
2. zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych spotkań z muzyką i poezją,
3. pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa Polski,
4. podtrzymywanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny
5. kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, uczenie 

szacunku dla symboli narodowych i narodowej spuścizny kulturowej;
6. uświetnienie jubileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
7. zaproszenie środowisk polonijnych do uczetnictwa w Jubileuszowym Konkursie,
8. upowszechnianie wartości patriotycznych w pieśni, piosence i poezji.



Zasady udziału w Konkursie:

1. Konkurs obejmuje następujące kategorie wiekowe:

a. kategorię szkolną: szkoły podstawowe: klasy: I-VI i VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe;
b. kategorię: dorośli.

2. W każdej z kategorii wiekowych zaplanowano przeprowadzenie konkursu w zakresie:

a. pieśni i piosenki patriotycznej – dla solistów;
b. poezji patriotycznej – indywidualna recytacja;
c. prezentacja własnej twórczości poetyckiej.

3. Formy udziału w Konkursie wokalnym:

Należy przygotować dowolną pieśń lub piosenkę o charakterze patriotycznym 
z akompaniamentem własnym, tj. do dwóch instrumentów lub z akompaniamentem – typu 
podkład muzyczny w wersji MP3. Maksymalny czas trwania utworu – do 5 minut.

Kryterium oceny stanowić będzie:

• dobór repertuaru;
• interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny;
• innowacje artystyczne;
• wrażenie artystyczne;
• muzykalność i warunki głosowe wykonawców.

TERMIN ZGŁOSZEŃ – 30 września 2018r. – na podstawie Karty zgłoszenia 
przesłanej na adres mailowy: ars-studio16@wp.pl

4. Formy udziału w Konkursie recytatorskim:

Należy przygotować recytację wiersza o tematyce patriotycznej.

Kryterium oceny stanowić będzie:

• dobór repertuaru (wartości artystyczne utworu oraz ich dobór 
do możliwości wykonawczych uczestnika);

• interpretacja wiersza;
• kultura słowa;
• ogólny wyraz artystyczny.

TERMIN ZGŁOSZEŃ – 30 września 2018r. – na podstawie Karty zgłoszenia 
przesłanej na adres mailowy: ars-studio16@wp.pl

5. Formy udziału w konkursie własnej twórczości poetyckiej.

Należy przesłać na adres konkursu trzy autorskie, niepublikowane i nie 

nagradzane wcześniej wiersze, związane z tematyką konkursu.
Praca konkursowa powinna być przesłana w wydruku, na papierze formatu A-4
Do pracy należy dołączyć w zaklejonej kopercie oznaczonej hasłem pracy następujące informacje:



OBOWIĄZUJĄCĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA oraz:

• tytuł wierszy lub opowiadania

• imię, nazwisko

• zgoda na nieodpłatne publikowanie pracy w materiałach pokonkursowych.

Kryterium oceny prac poetyckich stanowić będzie:

• Zgodność z tematem konkursu,

• Oryginalność i twórczy charakter prezentowanych treści i ujęcia tematu,

• Walory literackie, operowanie słowem, poprawność językowa 

i stylityczna (z uwzględnieniem zasady - licencia poetica).

TERMIN ZGŁOSZEŃ – 28 września 2018 r. – na podstawie Karty zgłoszenia NA ADRES:
Centrum Usług Kulturalno – Oświatowych ARS, 47-400 Racibórz, ul. Gnieźnieńska 6

6. Organizatorzy konkursu przewidują cenne nagrody dla najlepszych uczestników 
oraz nagrody rzeczowe dla finalistów we wszystkich kategoriach.

Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom, potwierdzający udział w Konkursie.

Konsultacja merytoryczna w sprawie Konkursu:
tel. 502 146 674 – Elżbieta Biskup
tel. 603 943 257 – Andrzej Biskup
tel. 605 045 636 – Andrzej Tomczyk

Współpraca organizacyjna:
Zamek Piastowski w Raciborzu
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Centrum Usług Kulturalno-Oświatowych ARS

Sponsorzy:
Studio Nagraniowe Border Records w Pietraszynie
Jaskowski.net
UNISTER SOUND
Patronat medialny:
Radio Star, Tygodnik Nowiny Raciborskie, portal: nowiny.pl, portal: toportal, poral: naszraciborz

studio  grafiki  reklamowej
NET.



KARTA ZGŁOSZENIA
do udziału w:

Konkursie Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej
„Tu wszędzie jest nasza ojczyzna...”

Termin i miejsce konkursu: Pietraszyn - Racibórz, 04.10.2018, 05.10.2018 i 07.10.2018 r.

I. Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej:
1. Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………..
2. Kategoria wiekowa: ……………………………………………………...
3. Instytucja delegująca: …………………………………………………………
4. Adres email do kontaktu: ……………………………………………………..
5. Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………
6. Tytuł utworu: …………………………………………………………………..
7. Autorzy utworu: ……………………………………………………………….

II. Konkurs Poezji Patriotycznej:
1. Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………..
2. Kategoria wiekowa: ……………………………………………………...
3. Instytucja delegująca: …………………………………………………………
4. Adres email do kontaktu: ……………………………………………………..
5. Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………
6. Tytuł utworu: …………………………………………………………………..
7. Autor utworu: ……………………………………………………………….

III. Konkurs własnej twórczości poetyckiej:
1. Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………..
2. Kategoria wiekowa: ……………………………………………………...
3. Instytucja delegująca: …………………………………………………………
4. Adres email do kontaktu: ……………………………………………………..
5. Numer telefonu do kontaktu: …………………………………………………
6. Tytuł utworu: …………………………………………………………………..

Konsultacja merytoryczna w sprawie Konkursu:

tel. 502 146 674 – Elżbieta Biskup
tel. 603 943 257 – Andrzej Biskup
tel. 605 045 636 – Andrzej Tomczyk



KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(określane popularnie jako „RODO”) informujemy o sposobie przetwarzania danych osobowych 
uczestników Konkursu Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Tu wszędzie jest nasza ojczyzna...”

1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji konkursowej dotyczącej Państwa 
i Państwa dziecka/podopiecznego jest Centrum Usług Kulturalno-Oświatowych „ARS” z siedzibą 
w Raciborzu przy ul. Gnieźnieńskiej 6, reprezentowane przez dyrektor Elżbietę Biskup.

2. Z administratorem można się kontaktować:
a. listownie, na adres: Centrum Usług Kulturalno-Oświatowych 

„ARS”, ul. Gnieźnieńska 6, 47‒400 Racibórz.
b. za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: ars-studio16@wp.pl
c. telefonicznie, pod numerem telefonu: 502 146 674

3. Wszystkie dane osobowe udostępniane przez Państwa są przetwarzane w celu 
zakwalifikowania Państwa dziecka/podopiecznego do udziału w konkursie oraz 
w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.

4. Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego są przetwarzane na 
podstawie art.6 ust.1 lit.c i art.9 ust.2 lit.b RODO. Oznacza to, że przetwarzanie 
Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze związanego z organizacją konkursu.

5. Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego będą udostępniane 
wyłącznie podmiotom współorganizującym konkurs.

6. Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka/podopiecznego będą przechowywane przez 
Administratora przez okres roku od zakończenia konkursu. Po tym okresie zostaną trwale zniszczone.

7. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zapoznałem się z treścią klauzuli i przyjmuję do wiadomości jej postanowienia:

...............................................................................................
(Miejscowość, data)

...............................................................................................

...............................................................................................
(Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych i dziecka, podpisy)


