§5
1. Laureatów Festiwalu wyłoni i przydzieli nagrody Jury powołane
przez Organizatora.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu i
ostatecznego podziału nagród.
3. Zdobywcy I, II, III miejsca oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody.
§6
1. Biorący udział w Festiwalu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych, w szczególności na publikację ich
imienia i nazwiska, miejscowości zamieszkania, wizerunku oraz nazwy szkoły, którą reprezentują w związku z ogłoszeniem wyników
Festiwalu.
§7
1. Szczegółowych informacji na temat Festiwalu udziela Organizator –
Dorota Linkiewicz pod numerem telefonu (89) – 519 26 22 lub
500 067 178 e – mail – festiwal-kaczmarski@wp.pl

Organizator
……….…………………….

Dyrektor Zespołu Szkół
…….…………………………

„Jestem egzemplarz człowieka.
A to znaczy - diabli, czyśćcowy i boski”.
„Rozmowa” Jacek Kaczmarski

Zespół Szkół
I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego
ul. Klikowicza 4
11- 015 Olsztynek
tel./fax. 89 5192 - 622
festiwal-kaczmarski@wp.pl

Patronat honorowy:
Minister Edukacji Narodowej
Starosta Olsztyński
Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty
Telewizja Polska - Olsztyn
Radio Olsztyn
Wiadomości Gazeta Warmińska
Stowarzyszenie Wolnego Słowa

REGULAMIN II OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU
PIOSENKI IM. JACKA KACZMARSKIEGO. EDYCJA IX.
ORGANIZATORZY FESTIWALU
§1
1. Organizatorem Festiwalu jest Zespół Szkół w Olsztynku - I Liceum
Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego. Festiwal odbędzie się
18.III.2016 r. o godz. 9.00 w Auli Gimnazjum im. Noblistów Polskich
w Olsztynku ul. Górna 5.

1.
2.
3.
4.

UCZESTNICY FESTIWALU
§2
Uczestnikami festiwalu mogą być wszyscy uczniowie szkół gimnzjanych i ponadgimnazjalnych, studenci oraz osoby dorosłe.
Festiwal ma formułę otwartą.
W festiwalu mogą wziąć udział twórcy z całego kraju: soliści, grupy
wokalne, zespoły, chóry.
Uczestnicy są zobowiązani spełnić następujące wymagania techniczne:
 podkład muzyczny na CD opisany,
 podkłady instrumentalne nie mogą zawierać partii wokalnych,
 uczestnicy wykorzystują akompaniament własny lub zespołu
akompaniującego.

CELE FESTIWALU
§3
1. Zachowanie i popularyzowanie twórczości Jacka Kaczmarskiego.
2. Inspiracja dorobkiem artystycznym Jacka Kaczmarskiego, rozbudzanie wrażliwości i pobudzanie kreatywności.
3. Promocja wykonawców, interpretatorów piosenki.
4. Wymiana doświadczeń, doskonalenie umiejętności recytatorskich,
wokalnych, interpretacyjnych i aktorskich.
5. Wzbudzanie zdrowego współzawodnictwa opartego na partnerstwie, przyjaźni i wzajemnym szacunku.
6. Promocja Szkoły oraz kultywowanie tradycji.
REALIZACJA KONKURSU
§4
1. Aby wziąć udział w konkursie każdy z uczestników musi wypełnić
formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik 1.

2. Zgłoszenia należy przesyłać do 4 marca 2016 r. na załączonym formularzu drogą elektroniczną festiwal-kaczmarski@wp.pl
lub na adres
I Liceum Ogólnokształcące
im. Jacka Kaczmarskiego
ul. Klikowicza 4
11 – 015 Olsztynek
Z dopiskiem „Festiwal Piosenki im. Jacka Kaczmarskiego”
3. Festiwal odbywa się w dwóch kategoriach
 Zespół/Solista
 Praca plastyczna
4. Kryteria oceny uczestników
Konkurs piosenki
1. Uczestnicy konkursu piosenki przygotowują piosenkę w oryginalnej
lub własnej interpretacji z repertuaru Jacka Kaczmarskiego.
Uczestników oceniać będzie jury według następujących kryteriów:
Konkurs piosenki
 dobór repertuaru dostosowany do możliwości wokalnych,
 walory głosowe,
 dykcja,
 muzykalność,
 interpretacja piosenki,
 osobowość sceniczna
Konkurs plastyczny
1. Zachęcamy także uczniów do nadsyłania prac plastycznych związanych z tematyką festiwalu i samym Jackiem Kaczmarskim. Format
pracy i technika dowolna. Dopuszczalne są prace wykonane techniką
komputerową.
2. Ocenie podlegają:
 Dobór tematu
 Kreatywność
 Ogólny wyraz artystyczny
Prace plastyczne przesyłamy do dnia 4.III.2016 r. na adres:
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kaczmarskiego
u. Klikowicza 4
11- 015 Olsztynek
„Festiwal im. Jacka Kaczmarskiego”

