
REGULAMIN KONKURSU 
 

 

V Festiwal Piosenki Agnieszki Osieckiej  

 

„Z serca do serca…” 

 

 

1. ORGANIZATOR PRZEGLĄDU: 

 

Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół 

Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 2 

w Łańcucie 

 

2. PATRONAT  

 

Burmistrz Miasta Łańcuta 

 

3. ZASIĘG 

 

Wojewódzki  

 

4. CEL PRZEGLĄDU: 

 

 propagowanie muzyki Agnieszki Osieckiej wśród młodzieży, 

 wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich 

umiejętności wokalnych, 

 twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród młodzieży oraz ich 

opiekunów, 

 wyłonienie utalentowanej młodzieży z województwa podkarpackiego oraz 

zachęcanie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki, 

 rozwijanie talentów estradowych. 

 

5. TERMIN FESTIWALU 

 

26.10.2022 r. godz. 9.00 

 

6. KATEGORIE WIEKOWE: 

 

Uczniowie ze szkół podstawowych z województwa podkarpackiego: 

 soliści uczniowie 10 – 12 lat (kl. IV – VI), 

 soliści w wieku 13 – 14 lat (kl. VII – VIII), 

 zespoły w wieku 10 – 14 lat (kl. IV – VIII). 

 

7. FORMA ARTYSTYCZNA: 

 

Na przeglądzie prezentować można dowolny utwór Agnieszki Osieckiej. 

 

 



 

8. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 

1) Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia (Załącznik nr 1) oraz zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2). 

2) Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 4 solistów oraz 1 zespół (max.8 osób) 

3) Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 14 października 2022 roku.  

4) Adres nadsyłania zgłoszeń:  

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II  

ul. Kochanowskiego 6 

37 – 100 Łańcut 

 

tel./fax 17 225 00 80 

  

e-mail: lancutsp4@op.pl 

 

5) Każdy uczestnik/zespół prezentuje jeden utwór z repertuaru Agnieszki Osieckiej  

wg własnej aranżacji muzycznej.  

6) Festiwal ma charakter konkursu. Laureaci  otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz cenne 

nagrody.  

7) Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom nagłośnienie. 

 

9. NAGRODY: 

 

1) Nagrody przyznaje Jury konkursowe Festiwalu. 

2) W skład Jury konkursowego wchodzi 3 osób powoływanych przez organizatora.  

3) Nagrody podzielone zostaną w trzech kategoriach:  

I: soliści 10 – 12 lat (kl. IV – VI); 

II: soliści 13 – 14 lat (kl. VII – VIII); 

III: zespoły 10 – 14 lat (kl. IV – VIII). 

4) Przyznawanie miejsc: od I do III oraz wyróżnienia (miejsca od I do III określamy 

mianem LAUREATÓW). 

 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

2) Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

3) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – solista  

Festiwal Piosenki Agnieszki Osieckiej „Z serca do serca” 

 
 

Imię i nazwisko 

uczestnika  

 

  

Klasa 

 

 

 
Tytuł prezentowanego 

utworu i z czyjego 

repertuaru 

 

 

 

Dane szkoły  
(adres, telefon, e-mail) 

 

 

Imię i nazwisko 

opiekuna 
 Telefon 

kontaktowy 
 

 

Uwagi 
 

 

 
 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – zespół  

Festiwal Piosenki Agnieszki Osieckiej „Z serca do serca” 

 
 

Nazwa zespołu 

 

  

Liczba  

 

 

 
Tytuł prezentowanego 

utworu i z czyjego 

repertuaru 

 

 

 

Dane szkoły  
(adres, telefon, e-mail) 

 

 

Imię i nazwisko 

opiekuna 
 Telefon 

kontaktowy 
 

 
Uwagi 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………..………………… 
                                                                                                                      (imię i nazwisko dziecka) 

 

w V Festiwalu Piosenki Agnieszki Osieckiej „Z serca do serca…” 

  

          …………………………………………… 
                     (data i czytelny podpis rodzica)      

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

objętych zgłoszeniem do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia 

konkursu. 
                                                                                  …………………………………….………… 

                    (data i czytelny podpis rodzica)      
                                              

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych mojego dziecka  

(w zakresie imienia i nazwiska, klasy, nazwy i adresu szkoły z telefonem i adresem e-mail) 

oraz jego wyników konkursu (ilości zdobytych punktów/procentów) przez organizatora 

konkursu. 

                                         

…………………………………… 
                      (data i czytelny podpis rodzica)                                                    

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie 

wizerunku mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1191 z późn. zm.) oraz ewentualne udostępnienie wizerunku organowi prowadzącemu 

szkołę do dalszej publikacji i rozpowszechniania. 

 

 
       …………………………………… 
                        (data i czytelny podpis rodzica) 
 

 

 


