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Bardzo prosimy zwrócić uwagę na: 

• sposób zgłaszania - wyłącznie przez formularz interaktywny 
• tematykę prac plastycznych i literackich 
• sposób opisu prac plastycznych i literackich (nie przyklejamy żadnych kopert) 
• w konkursie muzycznym nie zgłaszamy duetów  

 

REGULAMIN KONKURSU  

Festiwal ma na celu: propagowanie postaw patriotycznych, zachowanie 
tradycji narodowych, kształtowanie kultury żywego słowa, rozwijanie twórczości 
literackiej i plastycznej dzieci i młodzieży.  

1. Festiwal jest przeznaczony dla szkół i placówek przedszkolnych województwa 
mazowieckiego, dopuszczamy udział placówek polonijnych i polskich z zagranicy. 
Festiwal jest bezpłatny.  
2. Festiwal ma dwa etapy: szkolny i wojewódzki. Etap szkolny przeprowadza komisja 
szkolna, która wyłania uczestników etapu wojewódzkiego do dnia 3 marca 2023 r.  
3. Po przeprowadzonym etapie szkolnym, szkolna komisja (nie rodzic) zgłasza 
uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.  
Warunkiem udziału w etapie wojewódzkim Festiwalu jest wypełnienie w 
odpowiednim terminie formularza on-line dostępnego na stronie 
www.pamiatka.edu.pl , przesłanie zgody na wykorzystanie wizerunku/pracy oraz 
dostarczenie w odpowiednim terminie pracy (konkurs literacki i plastyczny) lub 
udział w przesłuchaniach(konkurs recytatorski i muzyczny).  

 
 

http://www.pamiatka.edu.pl/


 
 
 

Przyjęcie zgłoszenia jest potwierdzane mailem na adres podany w zgłoszeniu.  
W przypadku braku maila z potwierdzeniem w ciągu 24 godzin od wysłania 
formularza, zgłaszający powinien zgłosić ten fakt organizatorom (drogą mailową lub 
telefonicznie) w celu weryfikacji czy system zarejestrował zgłoszenie.  
 

2. Kontakt z organizatorem:  
Szkoła Podstawowa w Pamiątce 

ul. Anieli i Wojciecha Górskich 3 

05-555 Kopana 

Tel (22) 727-71-49 lub 22 727-86-89 (sekretariat szkoły)  
Koordynator – Iwona Maszczyk 

festiwalpamiatka@gmail.com 

 

3. Festiwal odbywa się w następujących kategoriach wiekowych: 
• Przedszkola i oddziały przedszkolne(bez konkursu literackiego) 
• SP: I-III,  
• SP: IV-VI  
• SP: VII-VIII  
• Szkoły Ponadgimnazjalne 

 

4. W ramach Festiwalu odbywają się następujące Konkursy: 
• Konkurs Recytatorski - recytacja poezji patriotycznej 
• Konkurs Muzyczny - pieśni i piosenki patriotyczne i wojskowe 

• solo 
• zespół wokalno-instrumentalny/zespół wokalny (min 3 osoby),  
• wykonanie instrumentalne 

• Konkurs Plastyczny  - ocena nadesłanych prac plastycznych - temat:  
„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie…” – kard. Stefan 
Wyszyński 

• Konkurs Literacki - ocena nadesłanych prac literackich - temat:   
Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie…” – kard. Stefan 
Wyszyński  
• proza, 
• poezja  

 

5. Terminarz: 
• Zgłoszenia do etapu wojewódzkiego wszystkich konkursów od 

13.03.2023 r. do 17.03.2023 r. (piątek) godz. 20.00 wyłącznie przez 
formularz on-line dostępny na stronie www.pamiatka.edu.pl  

• Nadsyłanie prac plastycznych i literackich do 17.03.2023 r.  
• Eliminacje etapu wojewódzkiego w konkursie muzycznym i 

recytatorskim 04.04.2023 r. (wtorek). Godziny dla poszczególnych szkół 
zostaną podane 28.03.2023 r. na stronie www.pamiatka.edu.pl 

• Ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego(na stronie szkoły):  
18.04.2023 r. godz. 15.00 

• Finał festiwalu, występy finalistów i wręczenie nagród 09.05.2023 r. godz. 
11.00 

mailto:festiwalpamiatka@gmail.com
http://www.pamiatka.edu.pl/
http://www.pamiatka.edu.pl/


 

 

 

 

6. Placówka zgłaszająca jest odpowiedzialna za uzyskanie zgody rodziców/ 
opiekunów prawnych wszystkich uczestników Festiwalu na wykorzystywanie 
danych osobowych. Formularz zgody znajduje się w załączniku do niniejszego 
regulaminu. Oryginał zgody musi być dostarczony do 17.03.2023 r. na adres: 
Szkoła Podstawowa w Pamiątce 

ul. Anieli i Wojciecha Górskich 3 

05-555 Kopana 

     . 
 Brak zgody w w/w terminie oznacza wycofanie zgłoszenia uczestnika. 
 

7. Konkurs recytatorski: 
a) Każda placówka może zgłosić do etapu wojewódzkiego (formularz on-line 

od 13.03.2023 r. do 17.03.2023 r. (piątek) godz. 20.00) maksymalnie 8 
wykonawców w danej kategorii wiekowej. 

b) Wykonawca przygotowuje 2 wybrane utwory, 5 min łącznie, w zgłoszeniu 
podane tytuły i autorzy wybranych utworów.. 

c) Eliminacje w konkursie recytatorskim 04.04.2023 r (wtorek). 
d) Wykonania będą oceniane pod kątem znajomości tekstu, doboru tekstu do 

wieku, dykcji, interpretacji oraz panowania nad głosem. 
 

8. Konkurs muzyczny: 
a) Wykonawca lub zespół lub może reprezentować tylko jedną 

szkołę/przedszkole. 
 Każda szkoła/przedszkole może zgłosić do etapu wojewódzkiego (formularz 
on-line od 13.03.2023 r. do 17.03.2023 r.( piątek godz. 20.00)  maksymalnie 3 
wykonawców z danej kategorii: 
 - solo  
 - zespół wokalny lub wokalno – instrumentalny (min 3 osoby) 

- wykonanie instrumentalne 

Wykonawca kategorii “solo” nie może śpiewać partii solowej w występie 
zespołowym. 

b) zespoły zgłaszamy nadając im nazwy (nie mogą się powtarzać w ramach 
szkoły i kategorii wiekowej) 

c) Każdy wykonawca przygotowuje 1 utwór wokalny, wokalno-instrumentalny 
lub instrumentalny z zakresu „pieśni i piosenki wojskowe i patriotyczne (w tym 
promujące tradycje)”, maksymalnie 5 minut. W zgłoszeniu należy podać potrzeby 
techniczne i ilość osób wykonujących (w przypadku zespołu). 

d) zgłoszonego utworu  nie wolno zmieniać 

e) Podkłady na CD – dostarczone do szkoły do 17.03.2023r.;  pliki mp3 można 
przesłać pocztą elektroniczną na adres festiwalpamiatka@gmail.com . Wszystkie 
pliki/nośniki muszą być opisane nazwiskiem wykonawcy i tytułem utworu. Nie 
zwracamy nośników. Nie gwarantujemy poprawności odtworzenia podkładów 
dostarczonych w dniu występu.  

f)  Za pozyskanie praw do odtworzenia podkładów muzycznych odpowiedzialny jest 
zgłaszający/ opiekun wykonawcy. 

mailto:festiwalpamiatka@gmail.com


 
 
 
 
g) Wykonania będą oceniane pod kątem: intonacji, dykcji, wrażenia artystycznego oraz 

zgodności z regulaminem  
h) W przypadku wątpliwości co do wieku wykonawcy Jury może zażyczyć sobie 

okazania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego wiek.  
i) Eliminacje etapu wojewódzkiego w konkursie muzycznym  04.04.2023 r (wtorek). 

 

9. Konkurs plastyczny: 
Temat: Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie…” – kard. Stefan Wyszyński 
a) W danej kategorii wiekowej placówka może zgłosić do etapu wojewódzkiego (formularz 

on-line od 13.03.2023 r. do 17.03.2023 r (piątek) godz. 20.00) max 8 prac. 
Prosimy o uważne czytanie formularza i wpisywanie tylko jednego uczestnika 
w danym polu oraz o zapisanie przydzielonych uczniom pseudonimów.  

Prace muszą być przesłane/ dostarczone do 17.03.2023r. na adres: 
Szkoła Podstawowa w Pamiątce 

ul. Anieli i Wojciecha Górskich 3; 05-555 Kopana 

Zgłoszenia i prace złożone po terminie nie biorą udziału w konkursie.  
b) Format min. A4, technika dowolna (z wykluczeniem prac przestrzennych, makiet), praca 
indywidualna – 1 wykonawca.  
c) Prace będą oceniane pod względem walorów plastycznych, samodzielności wykonania, 
oryginalności ujęcia tematu i zgodności z tematyką konkursu.  
d) Prace plastyczne muszą zawierać nawiązanie do tematu konkursu 

e) Każda praca plastyczna ma być opatrzona pseudonimem (zgodnym ze 
zgłoszeniem; pseudonimy w ramach szkoły nie mogą się powtarzać), kategorią 
wiekową i pieczątką szkoły. Umożliwia to prawidłowe zidentyfikowanie prac. NIE 
PRZYKLEJAMY KOPERT. 
f) Prace nie podlegają zwrotowi. Nadesłane prace nie powinny być wcześniej nagradzane 
lub wystawiane w innych konkursach.  

 

10. Konkurs literacki: 
Temat:  Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie…” – kard. Stefan Wyszyński 
a) W danej kategorii wiekowej placówka może zgłosić do etapu wojewódzkiego (formularz 
on-line od 13.03.2023 r. do 17.03.2023 (piątek) godz. 20.00)) max 8 prac. Prosimy  
o uważne czytanie formularza i wpisywanie tylko jednego uczestnika w danym polu 
oraz o zapisanie przydzielonych uczniom pseudonimów.  
Prace muszą być przesłane/ dostarczone do 17.03.2023r. na adres: 
Szkoła Podstawowa w Pamiątce 

ul. Anieli i Wojciecha Górskich 3 

05-555 Kopana 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zgłoszenia i prace złożone po terminie nie biorą udziału w konkursie.  

b) Prace literackie powinny być przedstawione w atrakcyjnej formie plastycznej. 
c) Kategorie: 
1) poezja - wiersz – 2 utwory 

2) proza: 
- opowiadanie – 1 utwór 
- list prywatny – 1 utwór 
- wywiad – 1 utwór 
- reportaż – 1 utwór 

- 1 dłuższy wpis do pamiętnika lub 3 krótsze 

W sumie maksymalnie 5 stron wydruku A4 czcionką Times New Roman 12 pkt. 
d) Każda praca ma być opatrzona pseudonimem (zgodnym ze zgłoszeniem; 
pseudonimy w ramach szkoły nie mogą się powtarzać) kategorią wiekową i pieczątką 
szkoły. Umożliwia to prawidłowe zidentyfikowanie prac. NIE PRZYKLEJAMY 
KOPERT. 
e) Prace będą oceniane pod kątem zgodności z tematyką, języka i stylu, interpunkcji oraz 
ortografii, oryginalności i samodzielności oraz walorów wizualnych.  
f) Prace literackie muszą zawierać nawiązania do aktualnego tematu konkursu (mile 
widziane elementy regionalne dotyczące historii terenu, w którym działa placówka lub 
mieszka uczeń).  
g) Organizator Festiwalu może wyodrębnić dodatkową kategorię prac z placówek 
polonijnych lub polskich za granicą 

h) Prace nie podlegają zwrotowi. Nadesłane prace nie powinny być wcześniej nagradzane 
lub wystawiane w innych konkursach.  
11. Jury 

Występy i prace będzie oceniać powołane przez organizatora zewnętrzne Jury, które 
przedstawia wyniki  w protokołach z eliminacji poszczególnych konkursów.  
Jury ocenia występy i prace stosując kryteria zawarte w regulaminie.  
Skład Jury podawany jest na stronie szkoły wraz z wynikami eliminacji.  
 

12.  Dojazd 

Na własny koszt 
 

13. Nagrody i wyróżnienia 

Miejsca I - III – nagrody (książkowe lub rzeczowe) 
Miejsca IV-VI – wyróżnienia 

Dyplomy uczestnictwa dla każdego oraz dla opiekunów 
 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU - XV FESTIWAL PATRIOTYCZNY 

Dotyczy:  

 

Konkurs recytatorski  

Konkurs muzyczny - solo      zespół  
 

Konkurs literacki    

Konkurs plastyczny  

 
Konkurs muzyczny - zespół  nazwa zespołu: ……………………………. 
 

Szkoła, klasa 
……………………………………………………………………………………………… 

  Imię i nazwisko dziecka:      
………………………………..……………………………………………. 

 Ja niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę  na wykorzystywanie danych 
osobowych mojego niepełnoletniego dziecka  tj. imię i nazwisko, nazwa szkoły i klasa, 
uzyskanego wyniku, wizerunku mojego dziecka w formie zdjęć i nagrań wykonanych na 
potrzeby XV Festiwalu Patriotycznego w Pamiątce 2023 przez Kapitułę Festiwalu , w 
celach związanych wyłącznie z organizacją i promocją Festiwalu.  

Niniejsza zgoda:  
• nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie: 

•  dotyczy umieszczania wizerunku na stronach internetowych oraz na profilach portali 
społecznościowych tj. Facebook, w prasie lokalnej, Internecie;  

• dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi 
na celu organizację i promocję XV Festiwalu Patriotycznego organizowanego przez Szkołę 
Podstawową w Pamiątce.  

• Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: .................................................................. 

Adres rodzica/opiekuna: ...............................................................  

Jednocześnie oświadczam, że zostałam (em) poinformowana (y) o przysługującym mi 
prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich 
przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

 
Data i czytelny podpis: ................................................................. 

 
 
Podstawa prawna: 
Art. 6 ust 1 pkt 1 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 

 


