
 

 

 

 

 

REGULAMIN 

FESTIWALU SZTUK – WIECZORY FLANDRYJSKIE 

23/24.11.2018 r. 
 

 

§ 1 

CZAS I MIEJSCE 

 

Festiwal Sztuk – Wieczory Flandryjskie jest imprezą cykliczną, odbywającą się pod koniec każ-

dego roku kalendarzowego, w terminie ogłoszonym przez Organizatora. Miejscem Festiwalu 

jest Święta Katarzyna, oddalona od Wrocławia o 12 km. 

§ 2 

CELE I ZADANIA   

 

1. Coroczne podsumowanie dorobku artystycznego dzieci i młodzieży z terenu Powiatu 

Wrocławskiego w trzech kategoriach: poezji oraz muzyki i śpiewu. 

2. Inspiracja poszukiwań repertuarowych i form estradowej prezentacji i przygotowania 

programu. 

3. Wspieranie twórczości dzieci oraz jej promocja. 

4. Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej gminy poprzez zorganizowanie ogólnie dostępnych 

spotkań uczestników Konkursu Poetyckiego i Przeglądu: Instrumentalnego i Wokalne-

go. 

  



 

 

 

 

§ 3 

PRZEBIEG I ZASADY FESTIWALU 

 

Festiwal jest imprezą dwudniową. 

I DZIEŃ - „MÓJ  ŚWIAT,  MOJA  NIEPODLEGŁA”: 

 

1. Konkurs przebiega w trzech kategoriach wiekowych: 

-      dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej 

-      dla III klasy Gimnazjum 

-       dla młodzieży ze szkół średnich 

2. Temat utworów nawiązujący do rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

3. Maksymalna ilość nadesłanych utworów - dwa wiersze. 

4. Termin nadsyłania wierszy najpóźniej do 9 listopada 2018 r. (data wpłynięcia prac  

na adres organizatora). 

5. Utwory (wydrukowane) należy podpisać jedynie godłem literowym (nie graficznym). 

Szczegółowe dane osobowe (wiek, nazwa szkoły i adres domowy) powinny znaleźć się 

w zaklejonej i podpisanej własnym godłem kopercie. Utwory w formie odręcznej nie 

będą honorowane. 

6. Prace prosimy przesyłać na adres: Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna, 55-010 Świę-

ta Katarzyna, ul. Główna 82. 

7. Nadesłane utwory nie mogą być dotychczas publikowane ani nagradzane w innych  

konkursach. 

8. Prace nie podpisane oraz nieczytelne nie będą brane pod uwagę. 

9. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystania utworów konkursowych 

(druk w prasie, w zbiorach poezji). 

11.  O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie  

i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. 



 

 

 

 

12. Finał XXIII Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Mój świat, moja Niepodległa” odbę-

dzie się 23.11.2018 r., godz. 10.00. Konkurs oceniany będzie w trzech, wymienionych 

powyżej  kategoriach wiekowych. 



 

 

 

 

§ 4 

PATRONAT I ORGANIZATORZY 

Osobisty patronat nad Festiwalem pełni Burmistrz Siechnic. Organizatorem Festiwalu  

jest Centrum Kultury – Biblioteka Publiczna im. A. Waligórskiego w Świętej Katarzynie. 

 

§ 5 

Uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają do Świętej Katarzyny na koszt własny. 

 

§ 6 

Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania wszystkimi materiałami zarejestrowa-

nymi na różnych nośnikach audiowizualnych podczas Konkursu i Przeglądów dla celów pro-

mocyjnych związanych z Festiwalem. 

 

§ 7 

Autorzy i wykonawcy przystępujący do Konkursu i Przeglądów wyrażają zgodę na publikowa-

nie i przetwarzanie wizerunku oraz swoich danych osobowych w publikacjach, podczas ogło-

szenia wyników a także na portalu społecznościowym Centrum Kultury w Siechnicach. 

 

§ 8 

We wszystkich kwestiach nie objętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje  

Organizator. 

  



 

 

 

 

 

 

II DZIEŃ - PRZEGLĄD INSTRUMENTALNY I WOKALNY: 

 

24.11.2018  r. odbędzie się Przegląd Instrumentalny i Wokalny.  

Kategorie wiekowe:  

 uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej  

 uczniowie III klasy gimnazjum  

 uczniowie szkół średnich i studenci 

1. Przy prezentacji wokalistów dopuszcza się użycie podkładu muzycznego. 

2. Czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut (soliści), 10 minut 

(zespoły muzyczne). 

3. Utwory podane na formularzu zgłoszenia są programem obowiązującym i nie podlega-

ją zmianom. Program może ulec zmianie w sytuacjach losowych po uzyskaniu zgody 

 Organizatora. 

4. Zgłoszeniem na Festiwal jest przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 16.11.2018r.:  

 w kategorii „Przegląd Instrumentalny i Wokalny”- wypełnionego formularza1 zgłosze-

nia wraz z ewentualnym  podkładem muzycznym na nośniku CD lub innym. 

Liczba zgłoszeń w obu kategoriach jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu się do udzia-

łu w Festiwalu decyduje ich kolejność. 

5. Zgłoszenia należy wysyłać pod adres: Biblioteka Publiczna im. A. Waligórskiego  

w Świętej Katarzynie, ul. Główna 82, 55-010 Święta Katarzyna, tel. 71/ 3116263. 

                                                           

1 Formularz zgłoszenia do Przeglądu Instrumentalnego i Wokalnego stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regu-
laminu. 



 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNEGO LUB ZESPOŁOWEGO DO PRZE-

GLĄDU INSTRUMENTALNEGO I WOKALNEGO W RAMACH FESTIWALU SZTUK  

Wieczory Flandryjskie’ 2018 
 

Imię, nazwisko lub nazwa zespołu: 

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imiona i nazwiska uczestników: 

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opiekun, nauczyciel: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres, kontakt telefoniczny, e-mail: 

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Krótka charakterystyka osoby lub zespołu: 

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Program, repertuar: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Potrzeby sprzętowe i inne: 

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Święta Katarzyna, 2018.09.25 


