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REGULAMIN 

festiwalu „Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie” 

 

 

Organizatorem Festiwalu „Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie” jest 

Instytut Historyczny Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego. 

 

 

 

§1 

 

Postanowienia ogólne:  

1) konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, od 12 -go do 18-go roku życia, rozwijających 

swoje uzdolnienia w pracowniach wokalnych domów kultury z województwa świętokrzyskiego i 

województw ościennych; 

2) udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny; 

3) zasady konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu dostępnym na fanpage´u: Festiwal – 

Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie; 

4) przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie konkursu;  

5) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w przypadku zaostrzenia  

obowiązującego prawa o zgromadzeniach w związku z COVID-19. Jeśli przepisy nie umożliwią  

przeprowadzenia II etapu konkursu na żywo, eliminacje polegać będą – podobnie jak w I etapie -  

na wysyłaniu nagrań online.  

 

§2 

 

Celem Konkursu jest:  

1) wspieranie zdolnych wokalnie dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie prezentacji ich 

umiejętności wokalnych;  

2) propagowanie polskiej kultury muzycznej w wykonaniu dzieci i młodzieży; 

3) zbudowanie profesjonalnej oferty artystycznej dla młodego pokolenia w obszarze utworów w 

nowoczesnej aranżacji muzycznej, które towarzyszyły żołnierzom Armii Krajowej w walce o 

niepodległość Polski; 

4) promocja młodych wykonawców biorących udział w festiwalu; 

5) wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do dalszego doskonalenia 
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umiejętności wokalnych. 

 

§3 

 

Zasady uczestnictwa: 

1) konkurs ma zasięg międzywojewódzki; 

2) konkurs składać się będzie z dwóch etapów:  

- I etap – przyjmowanie zgłoszeń i nagrań online w terminie do 12 września 2021 roku, do godziny 

24.00. 16 września 2021 r. nastąpi ogłoszenie wyników I etapu konkursu (lista osób 

zakwalifikowanych do finałowego koncertu zostanie ogłoszona na fanpage´u); 

- II etap – koncert finałowy odbędzie się w Kieleckim Centrum Kultury w sobotę 25 września 2021 

roku o godzinie 16.00; 

3) uczestnicy konkursu przesyłają na adres pozdrowcie-festiwal@wp.pl proponowane utwory 

wybrane z katalogu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; 

4) utwory należy przesyłać w formacie mp3 wraz ze zdjęciem wykonawcy – dodatkowo mile 

widziane są filmiki wykonawców i prezentowanego przez nich utworu na youtube; 

5) dodatkowo uczestnik przesyła na konkurs wypełnioną kartę zgłoszeń (załącznik nr 2) oraz 

wypełnione oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 3). Załączniki prosimy 

przesyłać w formie skanów – oryginały powinny być złożone u organizatorów konkursu przed 

festiwalem w dniu 25 września 2021 roku;  

6) organizator zastrzega sobie prawo pominięcia w przesłuchaniach udziału uczestnika, którego 

prezentowany utwór nie będzie dotyczył tematyki konkursu; 

7) zakwalifikowani do II etapu konkursu uczestniczki i uczestnicy wystąpią w finale festiwalu 

„Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie” na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury w dniu 25 

września 2021 roku – sobota, o godzinie 16.00; 

8) warunkiem wystąpienia w koncercie finałowym jest udział w próbach przedfestiwalowych na 

scenie KCK, które będą odbywać się tego samego dnia od godziny 10.00; 

9) uczestnicy II etapu konkursu są zobowiązani do śpiewania z podkładem własnym lub 

akompaniamentem zespołu/muzyka; 

10) wykorzystane podkłady muzyczne nie mogą zawierać nagranych wcześniej głosów i chórków, 

które zasadniczo zmieniają odbiór wykonywanego utworu. 

 

§4 

 

Ocena uczestników konkursu:  

1) uczestnicy konkursu w obu etapach będą oceniani przez 5-cioosobowe jury, wyłonione przez 

organizatora festiwalu; 

mailto:pozdrowcie-festiwal@wp.pl
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2) jury przy ocenie będzie brało pod uwagę następujące kryteria:  

a) dobór repertuaru,  

b) umiejętności wokalne,  

c) aranżacja,  

d) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie, 

3) przewodniczącym jury będzie dyrektor muzyczny festiwalu Tomasz Joseph Bracichowicz - 

muzyk, kompozytor, producent muzyczny programów telewizyjnych; 

 4) protokół z posiedzenia jury zostanie ogłoszony:  

- po I etapie – na fanpage´u: Festiwal – Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, 

- po II etapie – w finale festiwalu; 

 

§5 

 

 

Nagrody:  

1) organizator połączy ogłoszenie wyników z wręczeniem nagród dla 3 laureatów festiwalu oraz 3 

wyróżnień; 

2) przewidziane są następujące nagrody:  

a) zwycięzca festiwalu otrzyma najnowszy komputer firmy Apple - Macbook Air M1- wartości 

5199,00 złotych; 

b) zdobywca drugiego miejsca otrzyma najnowszy iPad Air wartości 2 899,00 złotych; 

c) zdobywca trzeciego miejsca otrzyma iPad wartości 1699,00 złotych; 

d) organizatorzy przewidują także 3 wyróżnienia. Każda z osób wyróżnionych otrzyma Smartwatch 

firmy Xiaomi. 

e) każdy z uczestników festiwalu otrzyma dyplomy uczestnictwa w festiwalu; 
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Załącznik nr 1 

 

Katalog tytułów pieśni i piosenek Armii Krajowej 

1. Armia Krajowa 

2. Więc szumcie nam jodły piosenkę 

3. Chłopcy silni jak stal 

4. Deszcz, jesienny deszcz 

5. Barabasze 

6. Wiara od "Szarego" 1944  

7. Dorota 

8. Dziś do Ciebie przyjść nie mogę 

9. Hej chłopcy bagnet na broń 

10. Hymn Szarych Szeregów 

11. Hymn Szkół Bojowych 

12. Idą leśni 

13. Już czas, Bór wzywa nas 

14. Już dopala się ogień biwaku 

15. Kołysanka o zakopanej broni 

16. Kujawiak 

17. Leśna Samosierra 

18. Marsz kompanii K-3 

19. Marsz Mokotowa 

20. Na znojną walkę 

21. Marsz Śródmieścia 

22. Marsz Żoliborza 

23. Maszeruje pluton 

24. Mała dziewczynka z AK 

25. Modlitwa Armii Krajowej 

26. Na wojenkę poszli chłopcy 

27. Nad nami śpiew 

28. Naprzód do boju żołnierze - hymn Polski Podziemnej 

29. Nowa Warszawianka 
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30. O Barbaro 

31. Pałacyk Michla 

32. Przebojem iść 

33. Rozkwitały pąki białych róż 

34. Rozszumiały się wierzby płaczące 

35. Sanitariuszka Małgorzatka 

36. Uśnij dziecino maleńka 

37. Warszawskie Dzieci 

38. Wesoły pluton 

39. Wiernie iść będziemy 

40. Wymarsz Uderzenia 
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Załącznik nr 2 

 

Karta zgłoszenia na festiwal „Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie” 

 

 

1. Imię i nazwisko wykonawcy  

 

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

2. Tytuł wykonywanego utworu 

 

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

3. Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu, adres e-mail) 

 

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

5. Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu i wyrażam jego akceptację 

 

 

 

 

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

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej  - Podpis osoby zgłaszającej  

 

 

 

Miejscowość, data .................................................................  
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Załącznik nr 3  

 

Festiwal „Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie” 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu  

Wyrażam zgodę na:  

1. Udział córki/syna ………………………………… w konkursie: festiwal „Pozdrówcie Góry 

Świętokrzyskie”.  

2. Przetwarzanie danych osobowych córki/syna w celu przeprowadzenia konkursu  

oraz promocji przez organizatora. 

3. Dysponowanie zarejestrowanym wizerunkiem mojego dziecka, biorącego  

udział w konkursie w celu promocji przez Organizatora.  

4. Wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zarejestrowanego materiału z wizerunkiem mojego 

dziecka za pośrednictwem dowolnego medium dla celów statutowych Organizatora.  

5. Oświadczam, że zostałam/-em poinformowany, że Administratorem danych  

osobowych moich oraz mojego dziecka jest Instytut Historyczny Nurtu Niepodległościowego im. 

Andrzeja Ostoi Owsianego. 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dzieci oraz rodziców (prawnych opiekunów) 

jest zgoda wyrażona przez rodziców dzieci biorących udział w konkursie.  

7. Dane osobowe dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych) będą przetwarzane w czasie 

przeprowadzenia konkursu, jednakże nie dłużej niż przez okres archiwizacji określony odrębnymi 

przepisami prawa.  

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.  

9. Oświadczam, że zostałam/-em poinformowany o prawie dostępu do moich danych osobowych 

przetwarzanych przez Administratora, sprostowania danych, prawie żądania ich usunięcia oraz 

prawie wniesienia skargi do organu nadrzędnego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres na 

stronie internetowej UODO).  

10. Dane nie będą przekazywane do podmiotów trzecich.  

11. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych  

do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.  

 

 

 

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

Miejscowość, data i podpis rodzica  

lub opiekuna prawnego 


