
 
 
IV FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ 
Zasięg wojewódzki       
            

 
REGULAMIN 

 
ORGANIZATOR: 

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji przy wsparciu finansowym  
Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin 
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
Tel. (091) 4 22 99 59, fax. (091) 4 22 52 62 
E-mail: palac@palac.szczecin.pl 

 

 
MIEJSCE IMPREZY: 

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
 

 
CEL KONKURSU: 

 popularyzowanie piosenki turystycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowych, 

 inspirowanie dzieci i młodzieży do rozwijania swoich talentów w zakresie piosenki 
turystycznej,  

 integracja środowisk uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, 

 popularyzowanie wartości ekologicznych wśród dzieci i młodzieży, 
 

 
ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Do konkursu zapraszamy zespoły, duety i solistów reprezentujących szkoły 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i inne placówki oświatowe województwa 
zachodniopomorskiego,  

 Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie i wykonanie dwóch piosenek o tematyce 
turystycznej lub ekologicznej opartych o teksty własne lub obce.  Wykonawca może 
korzystać z pół playbacku na płycie CD lub z akompaniamentu osoby towarzyszącej. 

 Pisemne zgłoszenia zawierające adres szkoły, tytuły piosenek, imienny skład 
wykonawców oraz nazwisko opiekuna prosimy kierować na adres:  

 
Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji  

  al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
                     fax. (091) 4 22 52 62 

       z  dopiskiem „ IV Festiwal Piosenki Turystycznej ” 
 
     w terminie do dnia 6 listopada 2014.   
 

Karta zgłoszenia w załączeniu. 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia  
i terminowe dostarczenie jej do organizatora. 

 
KATEGORIE: 

Soliści:        Duety i 
-  szkoły podstawowe kl. I-III, IV-VI  -  szkoły podstawowe kl. I-III, IV-VI 

zespoły (do 8  uczestników): 

-  gimnazja      -  gimnazja 
-  szkoły ponadgimnazjalne    -  szkoły ponadgimnazjalne 
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OCENA: 

 dobór tekstów 
 intonacja, emisja i dykcja 
 ogólny wyraz artystyczny 
 

 
NAGRODY: 

Najlepsi wykonawcy w każdej grupie i kategorii wiekowej otrzymają nagrody,  
a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłączności w interpretacji niniejszego regulaminu. 
 

 
TERMINY I MIEJSCE: 

Festiwal rozpocznie się w Pałacu Młodzieży 15 listopada 2014 r.  
Zgłoszenia przyjmujemy do 6 listopada 2014 r. 

Informacja o laureatach pojawi się na stronie internetowej Pałacu Młodzieży – PCE w dniu 
17 listopada. 

Harmonogram przesłuchań zostanie ogłoszony po wpłynięciu zgłoszeń. 

Laureaci wystąpią w koncercie finałowym podczas „Biesiady turystycznej”, która odbędzie 
się w Pałacu Młodzieży w dniu 27 listopada. 
 

 
UWAGI KOŃCOWE: 

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:  
 
 

          Pracownia Turystyczno – Ekologiczna 
      Pałacu Młodzieży - pok. 202 

                 al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 
 

 
Elżbieta Wielgoszewska     
Czwartek: 16.00 - 17.30     Poniedziałek: 14.30-16.45 

Krzysztof Szydłowski 

Piątek: 16.00 - 17.30     Czwartek: 16.00 – 18.15 
tel. 091 422 52 61 wew. 41    Piątek: 16.00 – 18.15 
kom. 501 371 192      tel. 091 422 52 61 wew. 41 

kom. 603 696 332 / po godz.16.00 / 
e-mail: lesnasobota@wp.pl    e-mail: krzyszyd@wp.pl 
 
 
Prosimy o zwrócenie uwagi na swoje rzeczy osobiste (w szczególności przedmioty    
wartościowe). Za rzeczy pozostawione bez nadzoru Pałac Młodzieży nie odpowiada. 
 
 
 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883  
z późn. zm.) dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych Pałacu 
Młodzieży – PCE w Szczecinie. Zgłoszenie dziecka na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację 
zdjęć na stronie internetowej oraz w publikacjach i folderach Pałacu Młodzieży. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie 
publikacji w celach niekomercyjnych. 
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