
     

  
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie                                Szkoła Podstawowa nr 11 w Tczewie 

    Zapraszają 
                                        na 

Konkurs piosenki oraz przegląd twórczości artystów polskiej sceny muzycznej, 

którzy już odeszli. II Festiwal  „Niezapominajka”  Jest  skierowany do uczniów  

4-8 klas szkół podstawowych, z terenu powiatu tczewskiego i okolic. Nawiązuje 

do tradycji poezji śpiewanej, piosenki aktorskiej, artystycznej, kabaretowej 

i in. docenionych zjawisk polskiej sceny muzycznej. 

Organizator: Centrum Kultury i Sztuki  w Tczewie 

przy w współpracy z: Szkołą Podstawową nr 11  w Tczewie . 

1. Cele: 

a. Festiwal ma promować polskie  tradycje muzyczne i uwrażliwiać na piękno 

muzyki. 

b. Impreza jest organizowana „ku pamięci”, nieżyjących muzyków, aktorów, 

piosenkarzy, pieśniarzy. 

c. Festiwal chce promować młode talenty muzyczno-artystyczne,  rozwijać 

zdolności wokalne i sceniczne dzieci. 

d. Festiwal chce kształtować umiejętności odważnego występowania przed 

publicznością, niwelowania tremy, strachu przed występami publicznymi, 

e. Wdrażanie do zdrowej rywalizacji, gry fair play, 

f. Integracja dzieci oraz nauczycieli szkół podstawowych, 

g. Stworzenie przyjaznej atmosfery, okazji do dobrej zabawy, 

4. Organizacja: 

Konkurs odbędzie się  30.10.2018r.  (Wtorek) o godz. 10.00  

w sali widowiskowej w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. 

a. Festiwal odbywa się  w miejscu wyznaczonym przez organizatora; 

b. Podstawą kwalifikacji do udziału w konkursie jest nadesłane w terminie 

poprawne  zgłoszenie - wypełniona karta uczestnika – oraz podkład do 

wybranych piosenek. 

c. Zgłoszenia wraz z podkładami należy nadsyłać do 23.10.2018,  

na adresy: 



e-mail: akruszynska@ckis.tczew.pl , agata.sowa@sp11.pl 

 (Z DOPISKIEM – FESTIWAL NIEZAPOMINAJKA) 

 tel./fax: 58 531 07 07 – CkiS wew.33, tel./fax 58 531 59 52 – SP11, 

 tel. 608 294 053 – Agata Sowa, 

e. W konkursie mogą brać udział uczestnicy w kategoriach: 

I kategoria  - 4 klasy  

II kategoria – 5-6 klasy  

III kategoria  -7-8 klasy 

f. Każda placówka może zgłosić 2 osoby w poszczególnych kategoriach. 

g. Obok akompaniamentu „na żywo”, dopuszczalna jest forma półplaybacku 

(podkład muzyczny), przesłana wcześniej do organizatora. 

h. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu. 

i. Organizator gwarantuje podstawowy sprzęt nagłaśniający. Wszelkie 

wymagania techniczne należy umieścić w zgłoszeniu. 

5. Szczegóły występów festiwalowych: 

a. Uczestnik konkursu  wykonuje jeden utwór  repertuaru nieżyjącego muzyka, 

artysty, piosenkarza/piosenkarki,drugi – patriotyczny (nie jest to bowiązkowe) 

 b. Uczestnik nie będzie miał możliwości próby na miejscu festiwalowym.   

c. Niezależne i profesjonalne jury powołane przez organizatora w trakcie 

konkursu  oceniać będzie: 

- umiejętności wokalne uczestnika, muzykalność, poczucie rytmu, znajomość 

tekstu, 

- oryginalność występu i aranżacji utworu, 

-wartość artystyczną występu (ruch sceniczny, interpretacja, wykonanie), 

-dobór repertuaru. 

d. W konkursie zostanie wyłoniona trójka  w każdej kategorii najlepszych 

wykonawców, którzy dostaną atrakcyjne nagrody. Każdy uczestnik i opiekun 

otrzyma także dyplom uczestnictwa. 

e. Zwycięzca nagrody publiczności ma zapewniony w ramach nagrody  udział 

w warsztatach wokalnych lub lekcjach śpiewu ufundowanych przez 

organizatora. 

W tym roku, w związku z 100-tną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, 

każdy z wykonawców może  (nie jest to obowiązkowe ) przygotować dodatkowy 

utwór – PIOSENKĘ PATRIOTYCZNĄ, oceniany  

w odrębnej kategorii. Jury wyróżni najlepiej wykonane piosenki patriotyczne. 

Zapraszamy do udziału! 

Z serdecznymi pozdrowieniami – 

organizatorzy! 
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II  Festiwal Piosenki Niezapominajka 2018/2019 

Karta zgłoszeniowa 

Imię i nazwisko uczestnika/uczestników 

Wiek uczestnika/uczestników: 

 

 

Szkoła (pełna nazwa szkoły i adres): 

 

 

Dane kontaktowe (na które będą przekazywane szczegóły imprezy): 

 

Opiekun: 

Dobór repertuaru: oryginalny tytuł piosenki, autor tekstu, kompozytor muzyki 

1. 

 

2.(dodatkowy utwór patriotyczny) 

 

Uwagi techniczne: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)." 

 



 

 


