
                                                                        Załącznik do Zarządzenia  Starosty Dzierżoniowskiego Nr 64/2015 

                                                                        z dnia 04.11.2015r. 

 

„Biało – Czarny Geniusz Ciechowskiego" 

 

POWIATOWY KONKURS PIOSENKI  
 

Organizator: 

Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie 
 

Współorganizatorzy: 

Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna im. K.K. Baczyńskiego w Dzierżoniowie 

Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie 
 

Adresat konkursu: 

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu 

Powiatu Dzierżoniowskiego. 
 

Charakter konkursu: 

Konkurs dotyczy interpretacji utworów Grzegorza Ciechowskiego. 
 

Cel konkursu:  

 Przybliżenie twórczości Grzegorza Ciechowskiego. 

 Aktywne uczestnictwo młodzieży w działaniach upamiętniających życie i twórczość 

Grzegorza Ciechowskiego. 

 Uwrażliwienie uczniów na potrzebę obcowania z kulturą. 

 Rozwijanie umiejętności refleksyjnego odbioru tekstów.  

 Umiłowanie Ojczyzny i jej dóbr kultury. 

 Rozbudzanie samodzielności i kreatywności uczniów.  
 

Terminy:  
Zgłoszenia do konkursu – 16 listopada 2015r. 

Gala konkursu –  30 listopada 2015r. 
 

Miejsce Gali Konkursu: 

Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna im. K.K. Baczyńskiego w Dzierżoniowie,                  

filia, ul. Sikorskiego 2 
 

Warunki uczestnictwa: 

 Zgłoszenia do konkursu dokonuje dyrektor szkoły, 1 uczeń ze szkoły. 

 Zgłoszenie większej liczby uczestników z jednej szkoły po wcześniejszym 

uzgodnieniu z organizatorem.  

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie w wyznaczonym terminie 

uczestników, którzy podczas Gali Konkursu zaprezentują wybrany utwór z twórczości 

Grzegorza Ciechowskiego.  

 Zgłoszenia należy dokonać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 
 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

 Oceny interpretacji utworów dokona komisja konkursowa.  

 Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół podpisany przez 

wszystkich jej członków. 

 Decyzje komisji konkursowej są ostatecznie i nie służy od nich odwołanie. 

 Wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Konkursu w dn.  30 listopada 2015r. 
 

Kryteria oceny: 

 Komisja konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów: 

- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości 

wykonawczych uczestnika); 

- interpretacja utworów; 



 

- dykcja, 

- modulacja głosu, 

- postawa tj. mimika, gesty, 

- kultura słowa;  

- ogólny wyraz artystyczny. 

 

Zgłoszenia do konkursu:  

 Zgłoszenia do konkursu dokonuje dyrektor szkoły wg wzoru załącznika nr 1,                                

do niniejszego regulaminu w terminie do 16 listopada 2015r. do godz. 15:30.  

Zgłoszenie należy przesłać pocztą na adres organizatora (decyduje data wpływu                     

do organizatora, nie data stempla pocztowego) lub złożyć w siedzibie organizatora – 

Biuro Obsługi Klienta.  

 Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie                     

lub zaginięcie kart zgłoszeń zarówno przesłanych drogą pocztową lub przekazanych 

przez osoby trzecie.  

 Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu, którego 

ostateczna interpretacja należy do organizatora.  

 Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody                                 

na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestników na potrzeby 

konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883  z późn. zm.).  

 Zgłoszenia niespełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym 

regulaminie oraz te, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą brały 

udziału w konkursie. 

Nagrody: 

 Organizator przewiduje przyznanie I, II, III miejsca oraz wyróżnień. 

 Zdobywcy miejsc I, II, III, wyróżnień otrzymają dyplomy oraz nagrody. 

 Dyplomy i nagrody zostaną wręczone podczas Podsumowania Konkursu.  

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają Podziękowanie za udział w konkursie. 

 Wszyscy opiekunowie artystyczni otrzymają Podziękowanie za przygotowanie ucznia               

do konkursu.  

 

Istotne informacje: 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego             

w Dzierżoniowie www.pow.dzierzoniow.pl 

 Dane osobowe laureatów konkursu mogą zostać wykorzystane jako element promocji działań 

Powiatu Dzierżoniowskiego w dziedzinie edukacji i kultury oraz przekazane                          

do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, bez podania przyczyny. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu, bez podania 

przyczyny. 

 Organizator zapewnia kompleksową obsługę akustyczną.  

 Organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników konkursu i ich opiekunów podczas Gali 

Konkursu.  

 

 

Organizator konkursu: 

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 

Wydział Edukacji i Kultury 

tel./fax. (74) 832 18 62 

e-mail: ek@pow.dzierzoniow.pl 

Osoba do kontaktu: Beata Stefańczyk  

 

http://www.pow.dzierzoniow.pl/
mailto:ek@pow.dzierzoniow.pl


 

KARTA ZGŁOSZENIA 

„Czarno – Biały Geniusz Ciechowskiego” 

Powiatowy Konkurs Piosenki  

 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:  ………………………………………………………………………………..……………..…….. 

 

NAZWA SZKOŁY/KLASA:  ................................................................................................................................................................. 

 

 ...................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA ARTYSTYCZNEGO:   ………………..………………………….………. 

 

 

TYTUŁ UTWORU:  ........................................................................................................................................................................................  
 

 

MUZYKA / SŁOWA  ……………………………….…………..…………  /…………………………………………………………… 
 

                             (proszę podać: imię i nazwisko kompozytora   /   imię i nazwisko autora tekstu)  
 

INSTRUMENT *  ………………..………………………………………………………………………………………………………………  

                                                       (instrument, sposób podłączenia instrumentu)  

 

PODKŁAD MUZYCZNY *                                                         
uczestnik we własnym zakresie zabezpiecza instrument muzyczny lub podkład muzyczny 

 
 

 

……….……………………..…..…….. 

                                                                                                                  (pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły) 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów promocyjnych.  
                                                 

 

   

…………..………………………....…….. 

                                                                                                                     (podpis pełnoletniego ucznia / rodzica) 
 
 

 

 Prosimy o czytelne wypełnienie karty, drukowanymi literami 

* właściwe podkreślić 

 

 

 
 

ORGANIZATOR KONKURSU: 

Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie,  

ul. Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, tel./fax. (74) 832 18 62 

Zgłoszenia do konkursu – do 16 listopada 2015r.                                                                                


