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Serdecznie zapraszamy 

 
 

Nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych do udziału 

 

w XI Ogólnopolskim Konkursie Piosenki 

Poetyckiej 
 

 w tej edycji poświęconym twórczości Bogdana Olewicza 

w 50 rocznicę debiutu poetyckiego. 
Turniej odbędzie się 16 listopada 2018r.o godz.9.00  

w Buskim Samorządowym Centrum Kultury  
aleja Mickiewicza 22 Busko-Zdrój, z udziałem Gościa 

Honorowego w roli przewodniczącego Jury. 
 

Impreza ma charakter otwarty, niekomercyjny.  
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REGULAMIN XI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PIOSENKI 
POETYCKIEJ BOGDANA OLEWICZA 

Organizowanego przez  SOSW dla Niepełnosprawnych Ruchowo  
w Busku- Zdroju 

 
I. Cele konkursu: 
1. Popularyzacja twórczości Bogdana Olewicza w 50 rocznicę debiutu poetyckiego  wybitnego 

autora tekstów piosenek, dziennikarza, jurora znaczących festiwali, odznaczonego w 2013r. 
Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”  

2. Wymiana pomysłów, dobrej energii i doświadczeń w upowszechnianiu kultury muzycznej 
3. Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka utworów lirycznych 
4. Doskonalenie warsztatowych umiejętności wokalistów 
5. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze 
6. Integracja młodzieży 
 
II. Zasady uczestnictwa: 
Do uczestnictwa w turnieju zapraszamy solistów lub zespoły wokalne w dwóch grupach 
wiekowych:  
• Dzieci i młodzież: 12-15 lat 
•  Młodzież: 16-20 lat 

 
1. Placówkę /szkołę reprezentuje tylko 1 zespół lub solista z tej placówki/szkoły. 
2. Wykonawcy prezentują 1 piosenkę Bogdana Olewicza, a czas prezentacji nie może 

przekroczyć 6 minut.  
3. Przygotowując do prezentacji utwór znany, posiadający określony kształt wykonawczy, 

uczestnicy powinni opracować dla niego własną interpretację. 
4. Wykonawca z każdej kategorii przesyła do 15.10.2018r. na adres lub fax  Organizatora 

wypełnioną Kartę Zgłoszenia Uczestnika i w  miarę możliwości nagranie demo 
zgłoszonej piosenki w formacie mp3 na płycie CD. 

5. Zgłoszenia przyjmowane będą: 
Poczta: SOSW dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju, ul. Rehabilitacyjna1, 
28-100 Busko-Zdrój lub Fax: 41 378 41 19 oraz dodatkowo na e-mail: marmi67@wp.pl 
(krótka informacja o tytule piosenki,  liczbie i wieku uczestników, miejscowości, nazwie 
placówki szkolnej). 

6. Organizator dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszeń i zastrzega sobie przyjęcie 
ograniczonej liczby podmiotów wykonawczych do każdej kategorii wiekowej (decydują 
dotychczasowe osiągnięcia wokalne , ocena nagrania demo). 

7. Aby uniknąć powtarzania się utworów, prosimy o możliwie jak najszybsze rezerwowanie 
wybranych tytułów na e-mail: marmi67@wp.pl.  O możliwości wykonania zgłoszonej 
piosenki decyduje kolejność zgłoszenia. Lista  piosenek wybranych przez uczestników 
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zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.sosw.busko.pl  i aktualizowana w 
miarę przesyłania kolejnych. 

8. Opiekunowie zakwalifikowanych wykonawców otrzymają  potwierdzenie  pocztą 
elektroniczną do 26.10.2018r. 

 
II etapu 

III. Kryteria oceny: 
Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury, powołane przez Organizatorów pod 
przewodnictwem Gościa Honorowego Turnieju - Bogdana Olewicza, według następujących 
kryteriów: 
1. Dobór repertuaru, dostosowanie do możliwości głosowych i interpretacyjnych wykonawcy. 
2. Interpretacja utworów. 
3.  Dykcja, intonacja, kultura języka. 
4.  Ogólny wyraz artystyczny 
5. Oryginalność wykonania. 
 
IV. Przebieg konkursu: 

• 16 listopada 2018r.  
godzina 9.00 - rozpoczęcie Ogólnopolskiego Turnieju Piosenki Poetyckiej  Bogdana 
Olewicza w Buskim Samorządowym Centrum Kultury; prezentacje uczestników 
wszystkich kategorii wiekowych.  
 godz. 12.00- obrady Jury  
godz. 13.00 - Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, występ  laureatów;  
 

V.  Nagrody: 
 Organizatorzy przewidują nagrodę Grand Prix oraz nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w 
każdej kategorii wiekowej. Wszyscy uczestnicy otrzymają też pamiątkowe dyplomy lub 
podziękowania z podpisem Artysty –Bogdana Olewicza. Jury zastrzega sobie przyznanie 
dodatkowo wyróżnień indywidualnych. 
 
VI. Postanowienie końcowe: 
Udział w Turnieju jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, posiłków i 
ubezpieczenia uczestników. O wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje 
Organizator, który zastrzega sobie prawo do zmian. 
 

Lista zespołów nagrodzonych i uczestników wyróżnionych wraz ze zdjęciami 
pokonkursowymi zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.sosw.busko.pl.  
Tutaj dostępny jest również od 05.09.2018r. Regulamin Konkursu i Karta Zgłoszenia 

Uczestników. 
Adres Ośrodka: SOSW dla Niepełnosprawnych Ruchowo, ul. Rehabilitacyjna1, 28-100 

Busko-Zdrój.  
 

W razie wątpliwości związanych z interpretacją regulaminu turnieju prosimy o kontakt 
z koordynatorką  projektu: Małgorzatą Bębenek- tel. 514 810 456 

Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju! 
 

http://www.sosw.internetdsl.pl/
http://www.sosw.internetdsl.pl/
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KARTA   ZGŁOSZENIA   UCZESTNIKÓW 
(wypełnić drukowanymi literami) 

 
Po zapoznaniu się z Regulaminem, zgłaszamy swój udział w XI Ogólnopolskim Turnieju 

Piosenki Poetyckiej Bogdana Olewicza. 
❑Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Podpisy uczestników i opiekuna: 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
❑Wyrażam zgodę na udostępnienie wizerunku wymienionych niżej osób na potrzeby Turnieju. 
Podpisy uczestników i opiekuna:………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna zespołu, telefon, adres e-mail,: 
 

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

    UCZESTNICY: 
 
Nazwisko, imię uczestnika/nazwa zespołu, nazwa placówki, kategoria wiekowa, ilość osób 
występujących, dotychczasowe osiągnięcia;- repertuar (tytuł piosenki Bogdana Olewicza): 
    
 

............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Wymagania techniczne, rodzaj nagłośnienia 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

 
…………………………………..     …………………………….. 
 
data i podpis opiekuna                                                                  pieczęć szkoły, podpis Dyrektora 


