
 

 

XV Powiatowy Konkurs Piosenki Poetyckiej 
 

dla solistów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
 

XXXIII Wieczór Poezji przy Świecach 

w II Liceum Ogólnokształcącym  

im. Janusza Korczaka w Wieluniu 
 
 

Regulamin konkursu 

Organizatorzy konkursu:  

1. Starosta  Wieluński 

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu  

 

Cele konkursu:  

1. Prezentacja dorobku artystycznego młodzieży szkół podstawowych (z klas VII-VIII)  

i ponadpodstawowych.  

2. Popularyzacja utworów o treści poetyckiej i  poezji śpiewanej. 

3. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie aktywności wokalnej wśród młodzieży.  

4. Odkrywanie nowych talentów i stwarzanie im możliwości publicznych wystąpień.  

5. Aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie rozwoju i popularyzacji kultury. 

 

Przebieg konkursu  

     I etap:  

1. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są w formie elektronicznej na adres: 

sekretariat@korczak.wielun.pl lub w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Janusza Korczaka w Wieluniu do dnia 24 lutego 2023 r., ul. Piłsudskiego 6,  

tel. 43 843 04 75.  

2. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, szkołę lub placówkę delegującą, telefon 

kontaktowy, adres email oraz tytuły dwóch wybranych utworów z tekstami Agnieszki 

Osieckiej. 

3. Do zgłoszenia należy dołączyć podkład muzyczny (w formacie mp3). Dopuszcza się 

samodzielny akompaniament lub akompaniament osoby towarzyszącej. 

4. Przesłuchanie wstępne kandydatów odbędzie się w II Liceum Ogólnokształcącym 

im. Janusza Korczaka w Wieluniu w poniedziałek 27 lutego 2023 r. w godzinach  

11:00 - 13:00. 

5. Po przesłuchaniach powołana przez organizatora Komisja wyłoni uczestników II etapu  

i koncertu finałowego.  

      

  



 

 

II etap:  

1. Finaliści I etapu zostaną zaproszeni na warsztaty z interpretacji piosenki oraz pracy                   

z akompaniatorem w dniu 2 marca 2023 r. oraz na koncert finałowy, który odbędzie się  

3 marca 2023 r. o godz. 18.00 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka  

w Wieluniu. Koncert będzie miał formę konkursu.  

2. UWAGA! Udział w warsztatach wokalnych zakwalifikowanych solistów jest obowiązkowy  

3. Jury powołane przez organizatorów na czas trwania konkursu dokona oceny według 

następujących kryteriów:  

- dobór repertuaru zgodny z tematyką konkursu,  

- muzykalność i warunki głosowe wykonawcy, 

- interpretacja tekstu poetyckiego, 

- ogólny wyraz artystyczny.  

4. Laureaci konkursu finałowego otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.  
 

     Uwaga !     Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XV Powiatowy Konkurs Piosenki Poetyckiej 

dla solistów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

3.03.2023 r. 

  

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

1. Imię i nazwisko solisty, klasa:  
 

 

 

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

 

2. Repertuar - tytuły piosenek, kompozytor, autor tekstu:  
 

 

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

 

 

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

 

 

3. Instytucja patronująca (nazwa, telefon, instruktor – tel. kontaktowy):  
[W przypadku samodzielnego przygotowania należy wpisać – zgłoszenie indywidualne]  

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

 

 

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

 

 

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

 

4. Potrzeby techniczne, uwagi:  

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

 

 

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

 

 

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

 

Oświadczam, że:  

1. Zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu XV Powiatowego Konkursu Piosenki Poetyckiej.  

2. Informacje w niniejszej Karcie Zgłoszenia są prawdziwe i aktualne.  

3. Przenoszę na organizatorów Konkursu prawa do korzystania i rozporządzania artystycznym wykonaniem utworu 

zaprezentowanego podczas Konkursu oraz korzystania i rozporządzania zarejestrowanym materiałem w całości i we 

fragmentach w celu promocji II LO im. J. Korczaka w Wieluniu.  

4. Zgłoszona piosenka wraz z podkładem nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich 

majątkowych i osobistych praw autorskich.  

5. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.  

 
Informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu, ul. Piłsudskiego 6,  
98-300 Wieluń, tel.: 43 843 04 75, e-mail:sekretariat@korczak.wielun.pl – reprezentowane przez Dyrektora szkoły Renatę Tatarę;  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@korczak.wielun.pl;  

3. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa;  

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;  

5. W związku z przetwarzaniem przez II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu danych osobowych każdemu przysługuje:  

- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,  
- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,  

- prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym), na podstawie art. 17 RODO,  

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,  
- prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;  

6. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych.  
 

 

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

       data                                 podpis opiekuna artystycznego                                      czytelny podpis opiekuna prawnego                   

                                                                                                                                             lub pełnoletniego uczestnika 


