
III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej 
„Płytoteka”  

Patronat:  Polskie Radio Dzieciom, Dom Kultury Kadr, Fundacja Wasowskich, 
Akademia Teatru Muzycznego „Artysta” 

REGULAMIN 
I. Informacje Ogólne: 

1.  Organizator - Sal-Kal Anna Salamon- Kalinowska ul. Kramarska 10/321, 04-437    
Warszawa , Nip 5170061701 działalność o charakterze edukacyjno-artystycznym Klub tel. 
604058480, mail info@akademiateatrumuzycznego.pl

2.  Adresaci: Dzieci oraz młodzież w wieku 7 -18 lat, zgłaszające się indywidualnie 
lub poprzez szkoły i ośrodki pozaszkolne z całej Polski

3.  Cele Festiwalu: 
          1)  upowszechnianie wiedzy o Rzeczpospolitej Polskiej, jej dziedzictwie kulturowym 
w muzyce; 
          2) opieka nad osobami szczególnie uzdolnionymi i dbanie o ich rozwój; 
          3)  kształtowanie odwagi i pokonywanie nieśmiałości w obliczu zetknięcia się z 
widownią; 
          4)  nabycie umiejętności indywidualnego wykonywania przed grupą własnej  
interpretacji muzycznej; 
          5)  rozwój wokalny, sceniczny.  

          4.  Struktura Festiwalu: 

         1) Festiwal obejmuje Konkurs Piosenki (soliści- wokaliści), w kategoriach wiekowych 
         a)  7 - 10 lat  
         b)  11 - 14 lat
         c)  15-18 lat  

        2) Eliminacje konkursowe prowadzone są w dwóch etapach bez podziału na placówki 
szkolne i pozaszkolne: 

Etap I - Eliminacje 
Przesłuchanie 22.06.2020r.- zgłoszenia przyjmowane są do 20.06.2020r.tylko drogą 

mailową lub zapisy telefonicznie.
 

Miejsce: ON LINE ( W dniu przesłuchania na Państwa maila zostanie wysłany link na 
platformę ZOOM wraz z ID oraz hasłem). 

Uczestnik powinien mieć podkład do dwóch piosenek i odtwórzyć go we własnym zakresie. 
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Etap 2 - Ogłoszenie wyników 
22.06.2020r. godz. 20:00  - Oficjalne ogłoszenie wyników na tym samym linku ZOOM, 
wszystkich kategorii. 

II.     Informacje organizacyjne
 

 1.Termin Festiwalu - 22.06.2020r. 

 2.Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20.06.2020r. mailowo lub telefonicznie. 

  3.Warunkiem udziału w Festiwalu jest przesłanie w wyznaczonym terminie, zapisanie 
dziecka na Festiwal, wysłanie skanu karty zgłoszeń lub zapisanie telefonicznie.

  4. Przed wypełnieniem karty zgłoszeniowej, prosimy o dokładne zapoznanie się z 
regulaminem festiwalu. 

 5. Zgłoszenie na Festiwal może odbyć się drogą mailową - 
info@akademiateatrumuzycznego.pl

 6. Informacje na temat Festiwalu można znaleźć na stronie: Polskie Radio Dzieciom , Dom 
Kultury Kadr, Fb, strona - Akademia Teatru Muzycznego „Artysta”.
 

III.   Szczegółowy plan Festiwalu 

 1. Zgłoszenia: wysłanie karty zgłoszeń, wybranie dwóch piosenek o dwóch tematykach 
podanych poniżej w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

 2. Tematyka: dwie kategorie: 1) piosenka z Kabaretu Starszych Panów w języku polskim z 
listy podanej poniżej: 2) piosenka o tematyce patriotycznej . Prosimy przygotować dwie 
piosenki, jedną o tematyce patriotycznej, drugą z Kabaretu Starszych Panów. 

Obie piosenki będą brane pod uwagę przy koncercie w Polskim Radiu Dzieciom 11.2020r. 
jak audycja muzyczna na żywo. 

LISTA PIOSENEK: 
Kabaret Starszych Panów - posiadamy pokłady

1.        Piosenka jest dobra na wszystko  
2. Średnie Miasta  
3. Wesoły Deszczyk  
4. Upiorny Twist  
5. Jak Pan się trzyma  

mailto:info@akademiateatrumuzycznego.pl


6. W kawiarence Sułtan                                                                                                           
7. W czasie deszczu dzieci się nudzą  
8. Już czas na sen  
9. Przeprowadzka  
10. Dziecię Tkaczy  
11. Ja dla Pana czasu nie mam  
12. Wesołe jest życie staruszka  
13. Śmierć Ptaka.                                                                                     
14.     Ballada z trupem

 Propozycje piosenek PATRIOTYCZNYCH ( nie muszą być te, które są podane ) : 

1."DZIŚ IDĘ WALCZYĆ MAMO”
2.”PANIE GENERALE” 
3. "DZIŚ DO CIEBIE PRZYJŚĆ NIE MOGĘ” 
4. "BYŚ WOLNY BYŁ” 
5. "OPOWIEDZCIE WIATRY” 
6. "JUŻ NIE WRÓCI TWÓJ CHŁOPAK DZIEWCZYNO” 
7. "JUŻ DOPALA SIĘ OGIEŃ” 
8. "WARSZAWSKIE DZIECI” 
9. "WRÓCĄ CHŁOPCY Z WOJNY” 
10. "DESZCZ, JESIENNY DESZCZ” 
11. OBYWATEL G.C - „NIE PYTAJ O POLSKĘ” 

3. Jury: Anna Salamon- Kalinowska, Daria Druzgała ( dyrektor Polskiego Radia 
Dzieciom ),  Krzysztof Biernacki.

4. Nagrody: 
a). Nagroda z kategorii 7 – 10 lat - Dyplom dla I,II,III miejsca. Wystąpienie na koncercie 
11.2020r. w Polskim Radiu Dzieciom. Pierwsze miejsce - zaśpiewanie w audycji w Polskim 
Radiu Dzieciom, nagranie piosenki w studiu nagrań. 

b). Nagroda z kategorii 11 – 14 lat - Dyplom dla I,II,III miejsca. Wystąpienie na koncercie 
11.2020r.. w Polskim Radiu Dzieciom. Pierwsze miejsce - zaśpiewanie w audycji w Polskim 
Radiu Dzieciom, nagranie piosenki w studiu nagrań. 

c). Nagroda z kategorii 14 – 18 lat - Dyplom dla I,II,III miejsca. Wystąpienie na koncercie 
11.2020r. w Polskim Radiu Dzieciom. Pierwsze miejsce - zaśpiewanie w audycji w Polskim 
Radiu Dzieciom, nagranie piosenki w studiu nagrań. 

d). Grand Prix - Główna nagroda - Wystąpienie na koncercie 11.2020r. w Polskim Radiu 
Dzieciom, zaśpiewanie w audycji w Polskim Radiu Dzieciom, nagranie piosenki w studiu 
nagrań, otrzymanie radia, odbiornika cyfrowego, roczne stypendium w studiu wokalnym 
„The Sound.” 



IV. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Festiwalu. 

2. - Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych prosimy 
uczestników (rodziców/ prawnych opiekunów dziecka) o wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. Dane wykorzystane będą do celów uczestnictwa w 
Festiwalu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Festiwalu. Listy 
uczestników zawierające dane w zakresie <imię, nazwisko, kategoria wiekowa, szkoła, 
lub placówka pozaszkolna>, listy laureatów zawierające dane o podobnym zakresie 
mogą zostać umieszczone na stronach internetowych Polskiego Radia Dzieciom, sronie 
Młode Atelier, fb Akademii Teatru Muzycznego „Artysta”, Facebooku, Instagramie, 
YouTube oraz w prasie. Inne udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, 
której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia. 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych. 

……………………………………………………………………….

Karta Zgłoszeniowa  
III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Polskiej „Płytoteka” 



I. Zgłoszenia 

1.Placówka pozaszkolna:
2. Szkoła: 
3. Zgłoszenie indywidualne: 
(prawidłowe zakreśl)  

II. Imię i nazwisko uczestnika Karta Zgłoszeniowa III Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Polskiej „Płytoteka” 
....................................................................................................... 
(prosimy o wypełnienie drukowanym pismem) 

III. Kategoria wiekowa 
7 - 10 lat 
11- 14 lat 
15 - 18 lat 
(prawidłowe zakreśl) 

IV. Dokładny adres, e- mail, telefon placówki lub (przy zgłoszeniu indywidualnym) 
opiekuna 
....................................................................................................... 

V. Tytuły i czas trwania utworów muzycznych:  
1. ....................................................................................... 
2. ....................................................................................... 
Autorzy aranżacji utworów:  
1. ....................................................................................... 
2. ....................................................................................... 

VI. Imię, nazwisko, telefon kontaktowy i mail osoby przygotowującej wykonawcę: 
  …………………………………………………………………………………

VII.Zgłoszenia przyjmujemy do 20.06.2020r. na adres mailowy: 
info@akademiateatrumuzycznego.pl, tel 604058480. 

VIII.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie festiwalu: 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych prosimy 
uczestników (rodziców/ prawnych opiekunów dziecka) o wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. Dane wykorzystane będą do celów uczestnictwa w Festiwalu. Podanie 
danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w 
Festiwalu. Listy uczestników zawierające dane w zakresie <imię, nazwisko, kategoria 
wiekowa, szkoła, lub placówka pozaszkolna>, listy laureatów zawierające dane o 



podobnym zakresie mogą zostać umieszczone na stronach internetowych Polskiego Radia 
Dzieciom, sronie Młode Atelier, fb Akademii Teatru Muzycznego „Artysta”, Facebooku, 
Instagramie, YouTube oraz w prasie. Inne udostępnianie danych nie jest przewidywane. 
Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich 
poprawienia. 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych. 
...................... .............................. ……………………………………………….Data Podpis 


