
Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim
Patriotyczny Konkurs Wokalny i Plastyczny
“Polska – moja Ojczyzna”

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść:
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,

I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć! 

Adam Asnyk

Zapraszamy do udziału  w patriotycznym konkursie  wokalnym i  konkursie  plastycznym,
którego  celem jest  rozbudzenie  wśród  dzieci  i  młodziezy  świadomości  i  kultury  patriotycznej,
rozwój  estetyki  i  talentu,  pobudzenie  wyobraźni  i  pomysłowości  oraz  dzielenie  się  swoimi
umiejętnościami z innymi.

Konkurs przeznaczony jest  dla dzieci i  młodzieży szkolnej z powiatu opolskiego (Opole
Lubelskie).
Finał konkursu, czyli koncert laureatów oraz wystawa wyłonionych w konkursie prac plastycznych,
odbędzie się 11 listopada 2021r., podczas uroczystości patriotycznej z okazji Narodowego Święta
Niepodległości.

KONKURS PLASTYCZNY 

1. Organizatorem konkursu jest Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 30,
24-300 Opole Lubelskie
2. Konkurs jest adresowany do dzieci uczęszczających do zerówek i szkół podstawowych z terenu
powiatu opolskiego.
3. Celem konkursu jest:
- edukacja obywatelska, kształtowanie postaw patriotycznych,
- propagowanie uroczystego obchodzenia świąt państwowych,
- promowanie twórczych dokonań młodych artystów,
- rozwijanie wyobraźni,
- ćwiczenie sprawności manualnej,
- możliwość prezentacji własnych prac
4. Technika plastyczna prac dowolna
5. Format prac max A4
6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę
7. Każdy uczestnik do pracy powinien dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową
8. Każda praca powinna zawierać opis: imię, nazwisko, wiek, miejscowość
9. Termin dostarczenia prac: do 8 listopada 2021r.
10. Prace dostarczone po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą ocenianie
11.  Jury  powołane  przez  Organizatora  przyzna:  I,  II,  III  miejsca,  wyróżnienia  oraz  dyplomy
podziękowania dla uczestników konkursu.
12. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:
- kategoria 1: zerówki
- kategoria 2: klasy 1-3 szkół podstawowych
- kategoria 3: klasy 4-8 szkół podstawowych
13. Przy ocenie prac jury weźmie pod uwagę:
- oryginalność i pomysłowość,
- stopień trudności wykonania,
- walory artystyczne,
- estetykę wykonania,



- zgodność z tematyką
14.  Lista  osób  nagrodzonych  i  wyróżnionych  zostanie  opublikowana  na  stronie:
www.ockopolelubelskie.pl
15. O wynikach konkursu oraz wszelkich terminach z nim związanych poinformujemy telefonicznie
tylko laureatów.
16.Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 11 listopada 2021r. w Opolskim Centrum
Kultury w Opolu Lubelskim
17. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie w holu głównym OCK
18.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  publikowania  prac  konkursowych  na
stronie internetowej Organizatora oraz w prasie, telewizji, plakatach
19. Regulamin, karta zgłoszeniowa i plakat konkursu, informacje na temat przetwarzania danych
osobowych znajdują się na stronie OCK.

KONKURS WOKALNY

Przesłuchania: 09 listopada 2021r.
Finał: 11 listopada 2021r.
Miejsce: Sala Widowiskowo-Kinowa Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskim

I. ZASADY UCZESTNICTWA: 

Organizator zastrzega prawo do zmiany przebiegu konkursu zgodnie z bieżącymi rozporządzeniami
dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 rozprzestrzeniania się wirusa.

1. KATEGROIE KONKURSOWE
Soliści:
Kategoria I - szkoły podstawowe
Kategoria II - szkoły średnie
Zespoły wokalne:
Kategoria III - dzieci i młodzież szkolna

Do uczestnictwa zapraszamy solistów, zespoły wokalne, działające przy szkołach, domach
kultury  i  parafiach.  Uczestnicy  przygotowują  dwa  utwory  nawiązujące  do  tematyki  Konkursu.
Zachęcamy do  poszukiwań  i  prezentacji  utworów  muzycznych,  które  rzadko  pojawiają  się  na
szkolnych akademiach i uroczystościach. Prosimy o zwrócenie uwagi na uroczysty i pozytywny
wydźwięk pojęcia patriotyzm, a także nawiązanie do rocznicy Odzyskania Niepodległości. Czas
prezentacji nie może przekroczyć 10 min. 

Zgłoszenia  przyjmujemy  do  03  listopada  2021r.  Na  kartach  zgłoszeń  dostarczonych
osobiście do naszej placówki pod adres: Opolskie Centrum Kultury, ul.Lubelska 30, 24-300 Opole
Lubelskie,  bądź  drogą  mailową  na  adres:  konkurs.muzyczny@ockopolelubelskie.pl.  Karty
zgłoszenia  i  regulamin  dostępne  są  na  stronie  internetowej  www.ockopolelubelskie.pl.  Szersze
informacje pod nr tel. 81 827 25 67 (Paweł Januszek)

W przypadku korzystania  z podkładów muzycznych prosimy o przygotowanie nagrań w
formacie  .mp3 lub .wav na  nośniku pendrive  lub  płycie  CD (nie  DVD).  Na nośniku powinny
znajdować się wyłącznie wykonywane utwory. Zalecamy aby mieć ze sobą drugą kopię podkładu.

2. ZGŁOSZENIA: 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z powiatu opolskiego. W przypadku
konkursu wokalnego liczba zgłoszeń jest  ograniczona możliwościami czasowymi prezentacji,  w
przypadku dużej ilości zgłoszeń o uczestnictwie może decydować kolejnośc zgłoszeń. Zachęcamy
do przeprowadzenia  wstępnych eliminacji  w obrębie  placówki.  Wykonawcy mogą zgłaszać  się

http://www.ockopolelubelskie.pl/


także indywidualnie. 
Prawidłowo  wypełnione  i  podpisane  karty  zgłoszenia  (tytuł  utworu,  autor  tekstu,  autor

muzyki, dane do kontaktu i inne) należy dostarczyć osobiście, listownie bądź drogą mailową (skan
podpisanego  dokumentu)  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  03  listopada  2021r.  na  adres
Opolskiego Centrum Kultury.
UWAGA! Karty niewypełnione w całości nie będą uwzględniane. 
Informacje o Konkursie można znaleźć na stronie www.ockopolelubelskie.pl

3. OGÓLNE WARUNKI I KRYTERIA OCENY 

1. Prezentacje wokalne oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. 
2.  Jury  będzie  brać  pod  uwagę:  dobór  repertuaru,  jego  niestandardowość,  kulturę  słowa,
poprawność muzyczną, aranżację, interpretację utworów, rodzaj i jakość akompaniamentu/podkładu
muzycznego, ogólny wyraz artystyczny. 
3. W razie przekroczenia czasu prezentacji Jury ma prawo przerwać prezentację i odstąpić od jej
oceny. 
4. Werdykt Jury jest niepodważalny. 
5. W Finale Konkursu (Koncert Laureatów 11.11.2021r.) udział wezmą laureaci oraz wykonawcy
zaproszeni przez organizatorów. 
6. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
7. Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną przesłuchań i konceru laureatów – nagłośnienie,
oświetlenie,  fortepian.  Pozostałe  instrumenty  muzyczne  wykonawcy  zapewniają  we  własnym
zakresie. 
8.  Organizator  nie  odpowiada  za  problemy  techniczne  związane  ze  złym  przygotowaniem
podkładów muzycznych.
9.  Informacja  o  kolejności  prezentacji  w  konkursie  muzycznym  podane  zostaną  na  stronie
internetowej www.ockopolelubelskie.pl 

ORGANIZATOR 
Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim
Dane kontaktowe:
Opolskie Centrum Kultury
ul. Lubelska 30 
24-300 Opole Lubelskie
tel. (81) 827 25 67
konkurs.muzyczny@ockopolelubelskie.pl
Paweł Januszek – konkurs wokalny
Beata Wojewoda-Teresińska – konkurs plastyczny

Organizator  informuje,  iż  będzie  wykonywał  dokumentację  fotograficzną  i  multimedialną  imprezy,  która  będzie
wykorzystywana  bez  ograniczeń  czasowych  i  terytorialnych  w  kontekście  dokumentalnym,  informacyjnym  oraz
promocyjnym projektu przez Opolskie Centrum Kultury.
Złożenie karty zgłoszenia jest równoznaczne z:
-  wyrażeniem  zgody  na  wykorzystanie  danych  osobowych  uczestnika/uczestników,  opiekunów  prawnych
uczestnika/uczestników oraz instruktora (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu) zgodnie z RODO, w celu
przeprowadzenia  konkursu,  w  tym  publikacji  list  konkursowych,  protokołów  pokonkursowych,  dyplomów  i
podziękowań, rozliczenia finansowego – odbiór nagród i wyróżnień,
-  wyrażeniem zgody na wykorzystanie adresu mailowego do kontaktu w sprawie wydarzeń organizowanych przez
Opolskie Centrum Kultury,
-  oświadczeniem,  że  w/w dane są  udostępniane  dobrowolnie  oraz  z  wiedzą  o  przysługującym prawie  do wglądu,
uzupełnienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia – w/w dane będą przetwarzane do 5
lat,
- wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących
udział w w/w wydarzeniu.

mailto:konkurs.muzyczny@ockopolelubelskie.pl
http://www.ockopolelubelskie.pl/

