
Regulamin 
 

XIV  Powiatowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej – Tuczna 2014 
 
 

Organizatorzy: 

1. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej 

2. Wójt Gminy Tuczna 

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej 

Termin i  miejsce:  

   09.11.2014 r., godz. 13.00,  Zespół Szkół w Tucznej 

Cele: 

1. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu. 

2. Upowszechnianie pieśni patriotycznej. 

3. Prezentowanie działalności chórów i zespołów działających na terenie powiatu bialskiego. 

4. Prezentacja dorobku artystycznego zespołów wokalnych osób niepełnosprawnych. 

5. Promowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. 

6. Przełamywanie barier i wspólna integracja osób niepełnosprawnych z ludźmi zdrowymi  

    oraz podniesienie poczucia własnej wartości. 

Zasady uczestnictwa: 

1. W Festiwalu biorą udział chóry i zespoły z różnych ośrodków działających na terenie    

    powiatu bialskiego.  

2. Wykonawcy prezentują  dwie pieśni o tematyce patriotycznej. 

3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. 

4. Podkładem muzycznym może być akompaniament pianina, gitary, skrzypiec, akordeonu    

    lub nagranie na płycie CD. 

5. Wykonawcy przysyłają wypełnioną kartę zgłoszenia w terminie do dnia 31.10.2014 roku.  

      na adres: 

  Gminna Biblioteka Publiczna 

   Tuczna 86 

                    21-523 Tuczna   

           gbptuczna@tlen.pl 

Kategorie: 

Festiwal zostanie przeprowadzony w drodze konkursu z podziałem na cztery kategorie: 
  

 Grupa I – osoby niepełnosprawne 

Grupa II– dzieci ze szkół podstawowych 

 Grupa III – młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich 

 Grupa IV – dorośli 

Ocena:  

1. Oceny dokona jury powołane przez organizatorów. 

2. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

3.  Kryteria oceny: dobór repertuaru, interpretacja, innowacje artystyczne, wrażenia 

artystyczne. 

Organizator zapewnia: 

- Nagłośnienie, scenę i obsługę techniczną. 

- Ciepły posiłek. 

Uwagi końcowe: 

- Organizatorzy nie pokrywają ubezpieczenia, kosztów transportu oraz przejazdu uczestników. 

- Zespoły uczestniczą w Festiwalu z opiekunami. 

- Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do 

rejestracji dowolną techniką zapisu oraz wykorzystanie materiału zarejestrowanego do celów 

reklamowych Festiwalu. 

-  Informacji związanych z Festiwalem udziela Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej  

  tel. (83) 3771035, 501802604. 

- Organizator ma możliwość zmiany regulaminu. 

mailto:gbptuczna@tlen.pl

