
VII Ogólnopolski Jesienny Konkurs Poezji Śpiewanej 

„Na strunach poezji”  

24-25 XI 2016 r.  

 

1. Organizator: 

 Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie 

 Stowarzyszenie Przyjaciół „Grabskiego” 

 

2. Partner  strategiczny: 

  Bank Zachodni WBK 

3. Cele konkursu: 

 rozwijanie zainteresowań uczniów formą poezji śpiewanej; 

 zwrócenie uwagi na istotę i piękno tekstów piosenek; 

 uwrażliwienie uczniów na dbałość i estetykę wykonania śpiewanych utworów; 

 promowanie młodych talentów. 

4. Warunki uczestnictwa: 

 Konkurs jest imprezą otwartą adresowaną do uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych oraz młodzieży placówek wychowania pozaszkolnego z całej 

Polski z udziałem gości z zagranicy; 

 W konkursie biorą udział soliści, duety i zespoły muzyczne ( do  czterech osób, 

muzycy mogą grać najwyżej na czterech instrumentach); 

 Z danej placówki może występować najwyżej trzech wykonawców; 

 Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach – szkoły gimnazjalne i szkoły 

ponadgimnazjalne; 

 Laureaci poprzedniej edycji Konkursu nie mogą występować w kolejnym roku, chyba 

że w innej kategorii wiekowej; 

 Każdy zgłoszony do konkursu uczestnik jest zobowiązany do wykonania jednego 

utworu śpiewanego  z dowolnym tekstem poetyckim. Szczególnie doceniana będzie 

twórczość własna (tekst, muzyka); 

 Od VI edycji konkursu Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza w Lublinie przyznaje 

nagrodę „Dzwoneczek Józefa Czechowicza” za najlepsze wykonanie utworu z tekstem 

Józefa Czechowicza – lubelskiego poety; 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia oraz pliku w 

formie MP3  z nagraniem wykonania utworu konkursowego do  

9 listopada 2016r 

 Łączny czas występu uczestnika (uczestników) nie może przekroczyć 5 minut. 



 

5. Kryteria oceny: 

 dobór repertuaru (wybór i dobór utworów); 

 zgodność charakteru muzyki i poezji; 

 ogólne wrażenie artystyczne; 

 inwencja twórcza; 

 forma prezentacji. 

  6. Przebieg konkursu: 

 Do 9 listopada 2016 r. należy przesłać kartę zgłoszenia i plik w formacie MP3 z 

nagraniem utworu kandydata; 

 Karty zgłoszenia przyjmowane będą w następujący sposób: 

 listownie na adres Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego ul. Podwale 11 ,20-117 

Lublin z dopiskiem “VII Ogólnopolski Jesienny konkurs poezji śpiewanej” 

 e-mail:  poezja@zs1.lublin.pl 

 Po przesłuchaniu nagrań uczestników, jury zakwalifikuje do finału konkursu, który 

odbędzie się 24 listopada 2016r. w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w 

Lublinie; 

 Uczestników zakwalifikowanych do finału powiadomimy do 14.11.2016r. ; 

 Do 19 listopada 2016 r. uczestnicy zakwalifikowani do finału powinni potwierdzić 

udział oraz przesłać podkład muzyczny w formie pliku MP3; 

 Przesłuchania finalistów konkursu odbędą się 24 listopada 2016r. od godz. 9,00 w auli 

Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem; 

 Ogłoszenie wyników konkursu i Koncert Laureatów odbędzie się 25 listopada 2016r. 

 o godzinie 10.00 w auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie, ulica al. Unii 

Lubelskiej 15, gwiazdą muzyczną koncertu będzie Adam Bartoś z zespołem. 

 

   7.Informacje dodatkowe: 

 

 Nagrody oraz statuetki „Nuta Poezji” są przewidziane za zajęcie I, II, III miejsca w 

każdej z kategorii; 

 Nagroda „Dzwoneczek Józefa Czechowicza” stanowi wyróżnienie dodatkowe za 

promocję tekstu lubelskiego poety; 

 Wszyscy finaliści i ich opiekunowie Ogólnopolskiego Jesiennego Konkursu Poezji 

Śpiewanej otrzymają dyplomy; 

 

 

Koordynatorem konkursu jest Pani Iwona Smyk, która udziela wszelkich informacji 

związanych z konkursem, adres e-mail: ismyk@wp.pl 
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