
R E G U L A M I N 

 

Wojewódzkiego Festiwalu Utworów Patriotycznych 

pod Honorowym Patronatem 

Piotra Uruskiego – Posła na Sejm RP 

Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego 

 

 

 

ORGANIZATORZY:  

• Stowarzyszenie PRO ARTIS 

• Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Sanoku 

 

CELE FESTIWALU: 

Celem Festiwalu jest propagowanie i rozwijanie talentów artystycznych dzieci i młodzieży oraz 

popularyzacja utworów patriotycznych. Organizacja Festiwalu przyczyni się do rozbudzania  

i kształtowania postaw patriotycznych, do upowszechnienia wiedzy na temat polskiej historii, 

kultury i tradycji. Festiwal to także okazja do wymiany doświadczeń i pomysłów w zakresie 

pracy z osobami uzdolnionymi artystycznie. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Przesłuchania festiwalowe odbędą się 30 listopada 2022 r. w godz. 11:00-19:00 w sali 

koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sanoku, ul. Podgórze 25. 

2. Do udziału w Festiwalu mogą zgłosić się wokaliści w wieku od 10 do 25 roku życia,  

z terenu woj. podkarpackiego.   

3. Uczestnicy przygotowują do prezentacji festiwalowej jeden utwór patriotyczny lub 

autorski o tematyce historycznej, patriotycznej.   

4. Za piosenkę autorską Organizatorzy Festiwalu uznają kompozycje, napisaną przez 

samego wykonawcę lub specjalnie dla niego.  

5. Wykonawcy wystąpią w następujących kategoriach: 

A Soliści  klasy IV-VI szkół podstawowych  

B Soliści  klasy VII-VIII szkół podstawowych 

C Soliści   klasy I-IV szkół ponadpodstawowych 

D Soliści  w wieku 19-25 lat  

E Zespoły klasy IV-VIII szkół podstawowych 

F Zespoły  klasy I-IV szkół ponadpodstawowych 



 

II. WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA DO FESTIWALU 

Zgłoszenie będzie odbywać się poprzez wypełnienie formularza internetowego na stronie 

www.pro-artis.pl w zakładce Festiwal Patriotyczny. 

1. Osoby  zainteresowane udziałem w Wojewódzkim Festiwalu Utworów Patriotycznych, 

zobowiązane są nadesłać zgłoszenie do udziału w  Festiwalu wraz z załącznikami: 
 

a) wypełniony formularz internetowy (dostępny od 19 listopada) na: www.pro-artis.pl  

b) tekst zgłaszanego utworu 

c) dwie fotografie w postaci elektronicznej  
 

2. Zgłoszenie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2022 r. 

obowiązkowo drogą elektroniczną.  

• adres e-mail: proartis.sanok@gmail.pl 

• w temacie wiadomości: Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej – Wojewódzki Festiwal 

Utworów Patriotycznych. 
 

3. Zgłoszenie mailowe musi w całości zawierać się w jednej wiadomości. 

 

4. Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba uczestników jest ograniczona i określa ją Organizator. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU 

1. Uczestnicy udzielają niniejszym Organizatorom, nieodpłatnie, zezwolenia na korzystanie  

z ich wizerunku w celach informacyjno-reklamowych i promocyjnych, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych. 

 

2. Uczestnicy udzielają niniejszym Organizatorowi zezwolenia na korzystanie  

z ich wizerunku, jak również z praw autorskich i praw pokrewnych w celach informacyjno-

reklamowych i promocyjnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

 

3. Dojazd i ubezpieczenie uczestników Festiwalu pokrywają sami uczestnicy. 

 

4. Uczestnikom Festiwalu organizatorzy nie zapewniają noclegów. 

 

5. Wszyscy uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wzięcia udziału w ogłoszeniu werdyktu 

przez Jury Festiwalu. Wyniki przesłuchań opublikowane zostaną 6 grudnia 2022 r. na 

stronie organizatora: www.pro-artis.pl. 

 

6. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Koncertu Jubileuszowego Młodzieżowego 

Zespołu Wokalnego SOUL w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku, w dniu 

27 grudnia 2022 r., o godz. 18:00.  

 

http://www.pro-artis.pl/
http://www.pro-artis.pl/
mailto:proartis.sanok@gmail.pl
http://www.pro-artis.pl/


 

VI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  

1. Udział w festiwalu jest równoznaczny z przyjęciem przez uczestnika i jego przedstawicieli 

ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu, a także jest jednocześnie 

wyrażeniem zgody na: filmowanie, fotografowanie i rozpowszechnianie powstałego 

materiału, będącego własnością organizatora oraz na przetwarzanie danych 

osobowych każdego uczestnika w celach związanych z organizacją festiwalu. 

 

2. Dokonywania rejestracji obrazu i dźwięku w celach inne niż prywatne jest zabronione. 

Nieuprawnione rozpowszechnianie obrazu czy dźwięku oraz przetwarzanie danych 

osobowych i wizerunku uczestników festiwalu może być równoznaczne z podjęciem 

odpowiednich kroków prawnych. 

 

 

VII. MODYFIKACJE REGULAMINU 

1. Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania zgłoszeń 

zmodyfikować treść Regulaminu. Zmodyfikowany Regulamin zostanie niezwłocznie 

upubliczniony na stronie: www.pro-artis.pl  

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym 

Regulaminie.  

 

3. Dokonane przez Organizatora modyfikacje Regulaminu oraz zmiany terminów są wiążące 

dla uczestników Festiwalu.  

 

4. W sprawach mogących budzić spory na tle niniejszego Regulaminu ostateczna 

interpretacja należy do Organizatora Festiwalu. 

 

5. W sprawach organizacyjnych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy 

skontaktować się z Organizatorem: 

 

 

Kontakt: 

Łukasz Kot 

Tel.: 796 903 611 

e-mail: proartis.sanok@gmail.com 

 

dr Monika Brewczak 

Tel.: 609 095 895 
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