
REGULAMIN 
FESTIWALU KULTURY EUROPEJSKIEJ  

W CZUDCU 
 
Festiwal Kultury Europejskiej :  

 

 jest formą popularyzacji osiągnięć krajów unii w zakresie muzyki i plastyki 

 ma na celu przybliżenie tych osiągnięć uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  oraz  

propagowanie nauki języków obcych (j. angielskiego, j. niemieckiego),  

 ma pomóc nawiązać wzajemne kontakty między szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi 

powiatu strzyżowskiego 

 

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Czudcu przy współudzial e Starostwa 

Powiatowego w Strzyżowie, Gminy Czudec i  Ośrodka Kultury w Czudcu.  

Organizatorzy zapraszają do konkursu uczniów gimnazjów i  szkół średnich wszystkich 

typów. Każda szkoła może zgłosić 1  uczestnika/zespół w kategorii  „śpiew”   i  /  lub 1 

uczestnika/grupę  w kategorii  „plakat” .  W razie większej l iczby kandydatów z danej 

szkoły proponujemy zorganizowanie eliminacji  szkolnych ,  celem wyłonienia 

uczestników  konkursu. Soliści   w kategorii  śpiewu mogą wystąpić z towarzyszeniem 

akompaniatora. Kolejność prezentacji  uczestników ustala organizator. Organizatorzy 

zachęcają do indywidualnej , pomysłowej interpretacji  utworów  muzycznych.   

 

Zasady uczestnictwa.  

Konkurs obejmuje następujące  kategorie:  

-  śpiew  

-  plakat (”symbol” wybranego  kraju uni i)  

Uczestnicy prezentują:  

 -  w kategorii  śpiewu dwa utwory (piosenka , pieśń, son g)  z  dowolnie wybranego kraju 

unii  (jeden w j.  angielskim  lub niemieckim, drugi  obowiązkowo w języku polskim).  

Czas przeznaczony na każ dego uczestnika nie może przekroczyć 7 minut.  

W konkursie mogą być prezentowane utwory wyłącznie  krajów Unii  Europejskiej .    

-  w kategorii  „plakat” -  jeden plakat przedstawiający charakterystyczny dla danego 

kraju unii  „symbol”(np. budowla, atrakcje turystyczne, itp.).  

Plakat może być wykonany w dowolnej technice plastycznej(rysunek, malarstwo, 

collage, grafika komputerowa) lub w technikach mieszanych.  Wymiary plakatu: 70x100 

lub 50x70. Szkoła  może zgłosić  wyłącznie  jedną pracę konkursową oraz dostarczyć ją 

dzień przed festiwalem.   



Kryteria oceny i  nagrody. 

Oceny prezentacji  konkursowych dokonuje Jury powołane przez organizatorów.  

 

 

Kryteria oceny:  

W konkursie oceniane będą:  

(kategoria „śpiew”)  

 warunki głosowe i  muzykalność wykonawcy  

 stopień trudności utworu oraz jego wartość artystyc zną  

 wkład pracy włożony  przez uczestnika w opanowanie języka angielskiego lub 

niemieckiego i  stopień jego opanowania,  

 wymowa, ekspresja  

 interpretacja utworów  

 pomysłowość  

 

 (kategoria „plakat”)  

 oryginalność plakatu  

 pomysłowość  

 czytelność przekazu  

 wartości plastyczne  

 estetyka wykonania 

 zgodność wykonanych prac z regulamine m. 

 

O podziale nagród decyduje Jury.  

 

Zgłoszenie uczestnictwa:  

Konkurs odbędzie się 6  kwietnia (piątek) 2018  r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół  w Czudcu.  

Karty zgłoszenia wg załączonego  wzoru należy przesłać do dnia  23 marca 2018 r.   

na adres :  

Zespół Szkół w  Czudcu,  

38  –  120 Czudec,  

ul Parkowa 7, „Festiwal Kultury Europejskiej ”  

lub zandek2@wp.pl  

[ze względów organizacyjnych prosimy o przestrzeganie w/w terminu]  

 



Ustalenia ogólne:  

1.  Organizatorzy zapewniają sprzęt odtwarzający (magnetofon, odtwarzacz CD) oraz 

nagłośnienie.  

2. Organizatorzy nie zapewniają instrumentów muzycznych.  

3.Kontakt z organizatorami: Zespół Szkół w Czudcu, 38 –  120 Czudec,  

 ul  Parkowa 7, tel./ fax(17) 2771013  -  mgr Ewa Birbach -  Zandecka (zandek2@wp.pl)  

 

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
konkursu odnośnie publikacji wyników i wizerunku  (podstawa prawna-ustawa z dn.29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych Dz.U. Nr 133  poz.883). 

mailto:zandek2@wp.pl

