
                     POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI STRAŻACKIEJ 
               
                                              PARCZEW  22 maja 2010r. 
 
                                              R E G U L A M I N 
 
  
  Proponujemy   dzieciom  i  młodzieży  Festiwal Piosenki Strażackiej. W naszym powiecie   odbędzie 
się on po raz drugi. Mamy nadzieję ,że   również  w  tym  roku znajdzie   on szerokie grono 
zainteresowanych, wykonawców  piosenki strażackiej,  i  będzie  kontynuowany cyklicznie w   
naszym  powiecie. 
Cel  imprezy: 

• kultywowanie historii i tradycji ochotniczego ruchu strażackiego 
• odkrycie i popularyzacja piosenki strażackiej 
• promocja piosenki polskiej 
• popularyzacja śpiewania   wśród  dzieci  i  młodzieży 

 Uczestnicy: 
  W festiwalu mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 18 roku życia. Organizatorzy proponują start w 
kategoriach: 
     *   do       10 lat 
     *  od 10- 14 lat 
     *  od 15- 18 lat 
 W każdej kategorii wiekowej przewidujemy  kategorie: solista , duet, zespół wokalny  
 / zespół nie powinien liczyć więcej niż 8 osób/. Wykonawcy  powinni przygotować dwie piosenki w 
tym jedną koniecznie o tematyce strażackiej druga może być dowolna. 
Ocena: 
 Wykonawców oceniać będzie profesjonalna Komisja Artystyczna . Jurorzy zwrócą  szczególną uwagę 
na: 

•  piosenkę o tematyce strażackiej 
•  dobór repertuaru odpowiedni do wieku wykonawcy 
•  dobrą dykcję 
•  kontakt  wykonawcy z publicznością 

Komisja  zwróci także uwagę na skalę trudności wykonywanych  piosenek oraz ogólny wyraz 
artystyczny prezentacji / kostium, stylizacja / 
Nagrody 
Organizatorzy przewidują  nagrody  dla  wykonawców, którzy  zajmą  miejsca I , II  lub III w swoich 
kategoriach.  Przewidziana jest także jedna  nagroda  publiczności / dla wszystkich kategorii/  . O  
przyznaniu  tej  nagrody  zdecyduje  publiczność poprzez  oddanie  głosu na   najlepsze  wykonanie  
piosenki  strażackiej. 
Warunki uczestnictwa 
W festiwalu mogą  wziąć  udział te osoby, które nie skończyły 18 lat, lubią śpiewać  i  złożą kartę 
uczestnictwa w festiwalu do dnia   10 maja 2010 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej –Centrum 
Kultury w Parczewie ul. Jana Pawła II  36. /  zgłoszenie można przysłać także pocztą lub e-meilem  
pbp-ck@wp.pl   
  Więcej informacji można uzyskać w PBP-CK / adres  jak wyżej lub pod numerem telefonu 
083/355-15-76. instruktor Jadwiga Ogłozińska.  Na stronie  www.parczew.pl znajdziecie  kartę 
zgłoszenia  i regulamin  festiwalu / można pobrać/ 
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie w razie takiej potrzeby.  
  Zapraszamy do udziału w festiwalu i wszystkim życzymy powodzenia.                                                                                                  
                                                                                                                          Organizatorzy 


