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RReegguullaammiinn  

PPoowwiiaattoowweeggoo  

PPrrzzeegglląądduu  PPaattrriioottyycczznneeggoo  

„„TTuu  wwsszzęęddzziiee  jjeesstt  mmoojjaa  OOjjcczzyyzznnaa””  

1155  ––  2288  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  22001188  rr..  
 
 

OOrrggaanniizzaattoorreemm  PPoowwiiaattoowweeggoo  PPrrzzeegglląądduu  PPaattrriioottyycczznneeggoo  „„TTuu  wwsszzęęddzziiee  jjeesstt  mmoojjaa  OOjjcczzyyzznnaa””  

jjeesstt  GGmmiinnnnee  CCeennttrruumm  KKuullttuurryy  iimm..  HHeelleennyy  WWiieelloobbyycckkiieejj  ww  MMrroozzaacchh..  

 

IInnffoorrmmaaccjjee  nnaa  tteemmaatt  pprrzzeegglląądduu  ww  bbiiuurrzzee  GGCCKK::  tteell..  2255  775577  4444  7799 
                                                                                                ee--mmaaiill::  kkoooorrddyynnaattoorr..ggcckkmmrroozzyy@@ggmmaaiill..ccoomm  

 

 

Cele przeglądu: 

 
 uczczenie 100-lecia odzyskania Niepodległości, 

 propagowanie wiedzy o dziejach Polski, 

 kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej, 

 rozwijanie zainteresowań historią naszej Ojczyzny, 

 budowanie szacunku do tradycji i dziedzictwa narodowego, 

 budzenie uznania dla działalności i dokonań minionych pokoleń, 

 wspieranie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży oraz stworzenie 

możliwości zaprezentowania ich talentów. 
 

 

Kategorie wiekowe: 

 
 szkoły podstawowe (klasy I-III), 

 szkoły podstawowe (klasy IV-VI), 

 szkoły podstawowe (klasy VII-VIII), gimnazja (klasy III), 

 szkoły ponadgimnazjalne,  

 dorośli (rodziny i dorośli, seniorzy, Uniwersytety Trzeciego Wieku). 
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Szczegóły uczestnictwa w poszczególnych kategoriach : 

  
11..  PPllaassttyykkaa  ––  1155  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  ((ppoonniieeddzziiaałłeekk))  

  

Rozbiory i walka o niepodległość na terenie powiatu mińskiego 

 

Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej w dowolnej technice płaskiej (plakat, kolaż, malarstwo, 

rysunek, pastele, wyklejanka itp.), o maksymalnych wymiarach (wysokość, szerokość): 50 cm x 70 cm. 

Praca powinna zostać wykonana z pełnym zakomponowaniem tła. 

 

Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od woli osoby wykonującej pracę konkursową, jedynym 

niezbędnym elementem pracy jest nawiązanie do wydarzeń odbywających się na terenie powiatu mińskiego 

w okresie rozbiorów i odzyskania Niepodległości. 

 

Każda praca powinna być na odwrocie opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika, kategorią wiekową oraz 

placówką bądź  w przypadku zgłoszeń indywidualnych - miejscowością zamieszkania uczestnika.  

 

Ilość złożonych prac z danej placówki w każdej kategorii wiekowej jest dowolna. 

 

2. RReeccyyttaaccjjaa  ––  1166  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  ((wwttoorreekk)) 
 

Do udziału w tej kategorii zapraszamy recytatorów oraz zespoły recytatorskie (do 5 osób).  

Tekst (poezja bądź proza) dotyczyć powinien tematyki patriotycznej. Dopuszczalne jest zaprezentowanie 

dzieł autorskich. 

 

Daną placówkę może reprezentować maksymalnie 3 uczestników/zespołów w danej kategorii wiekowej. 

 

Maksymalny czas trwania utworu: 5 min.  

 

33..  ŚŚppiieeww  ––  1177  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  ((śśrrooddaa))  
  

Zapraszamy solistów, duety, zespoły wokalne oraz wokalno – instrumentalne (do 25 osób w zespole). 

Uczestnicy Powiatowego Przeglądu Patriotycznego przygotowują jeden utwór. Repertuar powinien 

nawiązywać do tematyki patriotycznej. 

W tej kategorii jury przyzna nagrody specjalne:  

 za najlepszy występ z akompaniamentem instrumentalnym na żywo bądź bez towarzyszenia 

instrumentów, w celu propagowania muzykowania na żywo, 

 za najlepsze wykonanie pieśni bądź piosenki legionowej. 

 

Maksymalny czas trwania utworu: 4 min. 
 

Daną placówkę może reprezentować maksymalnie 3 uczestników/zespołów w danej kategorii wiekowej. 
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Dopuszczalny podkład muzyczny: 

 własny instrument (należy zaznaczyć w karcie rodzaj akompaniamentu i sposób nagłośnienia), 

 nagranie (CD/MP3), które należy dostarczyć do biura GCK bądź przesłać na adres mailowy: 

akustyk.gckmrozy@gmail.com do 5 października 2018 roku.  

Podkład muzyczny nie może zawierać śpiewanej lub granej na instrumencie linii melodycznej (dotyczy 

wszystkich kategorii wiekowych). 
 

Organizator zapewnia profesjonalny instrument klawiszowy, nagłośnienie i oświetlenie (prosimy 

zaznaczyć w karcie zgłoszenia potrzeby techniczne). 

 

Podczas tegorocznej edycji przeglądu tj. 17 października 2018 roku, równolegle odbędą się 

przesłuchania do II Przeglądu Festiwalowego „O, Ziemio Polska – z pieśnią i piosenką  

do Niepodległości”, organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach. 

 Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w obydwu przeglądach jednocześnie, wówczas 

wymagane będzie wykonanie utworów zgodnie z regulaminem II Przeglądu Festiwalowego 

„O, Ziemio Polska – z pieśnią i piosenką do Niepodległości”, przy jednoczesnym dokonaniu 

dwóch odrębnych zgłoszeń do poszczególnych przeglądów.  

 Uczestnicy wyrażający chęć udziału w obydwu przeglądach zostaną ocenieni podczas jednego 

występu.  

 Laureaci poszczególnych przeglądów będą odrębnie wyłaniani i nagradzani, otrzymanie 

nagrody w jednym z przeglądów nie jest tożsame z uzyskaniem tytułu laureata drugiego 

przeglądu. 

 Zwycięzcy eliminacji odbywających się w Mrozach II Przeglądu Festiwalowego „O, Ziemio 

Polska – z pieśnią i piosenką do Niepodległości”, zostaną automatycznie laureatami 

Powiatowego Przeglądu Patriotycznego „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” w kategorii śpiew,  

o wyborze miejsca uzyskanego w Powiatowym Przeglądzie Patriotycznym zadecyduje jury. 

 

Kryteria oceny, nagrody:  
 

Prezentacje będą oceniane przez jury powołane przez organizatora, ocenie podlegać będzie m.in. 

(w zależności od kategorii): 

 dobór repertuaru, 

 zgodność z tematyką konkursu, 

 estetyka, oryginalność, 

 staranność i samodzielność wykonania,  

 ogólny wyraz artystyczny, 

 w przypadku piosenek i wierszy autorskich – jakość literacka tekstu. 

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii, w ilości zależnej od liczby wykonawców 

 i poziomu artystycznego konkursu.  

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.kulturalnemrozy.pl po zakończeniu obrad jury. 

Nagrody zostaną wręczone podczas finału w niedzielę 28 października. 
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Warunki uczestnictwa:  
 

1. Każdy uczestnik może wziąć udział we wszystkich kategoriach tematycznych, warunkiem 

uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie i oddanie w terminie: 

 podpisanej karty zgłoszenia (załącznik nr 1), 

 podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika 

UWAGA! W przypadku zespołów, zawierających w nazwie imiona i nazwiska uczestników zgoda 

wymagana jest od każdego członka zespołu (załącznik nr 2), 

 podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku opiekuna artystycznego 

(załącznik nr 3), 

 w przypadku kategorii plastyka podpisanej zgody na nieodpłatne przekazanie autorskich praw 

majątkowych na rzecz Gminnego Centrum Kultury w Mrozach (załącznik nr 4), 

 dostarczenie podkładu dla występu wymagającego jego użycia. 

2. Ostatecznym terminem przyjmowania zgłoszeń jest piątek 5 października 2018 r.: 

 zgłoszenia można dostarczyć osobiście do biura Gminnego Centrum Kultury w Mrozach  

do godziny 16.00 bądź mailowo na adres koordynator.gckmrozy@gmail.com do godziny 24.00, 

 zgłoszenia i podkłady muzyczne przesłane drogą mailową zostaną potwierdzone  

przez Organizatora po zweryfikowaniu poprawności na adres mailowy wysyłającego, 

 każda prezentacja musi być zgłoszona na osobnej karcie zgłoszenia. 

Informacje dodatkowe:  
 

 zakres tematyczny w kategoriach śpiew oraz recytacja nie może wykraczać poza problematykę 

patriotyczno-historyczną, dopuszczalne są utwory metaforyczne, nie odnoszące się wprost  

do konkretnych wydarzeń, ale których treść lub kontekst powstania jest związany z tematem 

przeglądu, 

 kolejność występów ustalona zostanie zgodnie z kategoriami wiekowymi: od najmłodszej  

do najstarszej, 

 orientacyjne godziny występów podane zostaną na stronie internetowej www.kulturalnemrozy.pl 

10 października 2018 roku, 

 o tym, którzy laureaci wystąpią w czasie koncertu finałowego poinformujemy telefonicznie, 

 nagrody nieodebrane do 9 listopada 2018 r. do godz. 16.00 przechodzą na rzecz Organizatora, 

 instytucja patronująca danej osobie lub zespołowi pokrywa koszty przejazdu uczestników  

na konkurs oraz sprawuje opiekę nad uczestnikami, 

 kwestie sporne oraz nieujęte w Regulaminie rozstrzyga dyrektor GCK w Mrozach, 

 Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmiany Regulaminu. 
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