
 

Regulamin 8 Biesiady Piosenki Partyzanckiej 

 
Organizatorzy: 

Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie  
pod patronatem Starosty Lubaczowskiego 
 
Współorganizatorzy: 
Burmistrz Miasta i Gminy Narol, Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Wójt Gminy Stary Dzików, Powiatowe Centrum Kultury w 
Lubaczowie, GOK w Narolu, CKiS w Cieszanowie, GOK w Starym Dzikowie.  

 
I. Cel Biesiady  
Popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni partyzanckich, wśród dorosłych jak i wśród dzieci i młodzieży, ze wszystkimi jej aspektami 
edukacyjnymi i wychowawczymi a w szczególności:   
- zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, pieśnią partyzancką, tradycją i obyczajami. 
- uświadomienie i rozumienie roli wartości  narodowo – patriotycznych w życiu człowieka 
- podnoszenie poziomu artystycznego  
- wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami biesiady  

 
II. Zasady uczestnictwa  
Biesiada ma charakter otwarty, mogą w niej wziąć udział: 
- soliści  
- zespoły wokalno - instrumentalne 
- chóry 

Każdy wykonawca prezentuje jedną piosenkę PARTYZANCKĄ z dowolnym akompaniamentem, która zostanie poddana ocenie jury oraz 
jeden dowolny utwór poza konkursem, który zaprezentuje w czasie obrad jury /organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną i 
nagłośnienie/ 

Jury powołane przez organizatora oceni wykonawców biorąc pod uwagę następujące kryteria: 
- trafność w doborze repertuaru  
- poziom wykonawczy /intonacja, dykcja, interpretacja utworu/ 
- ogólny wyraz artystyczny 

 
III. Organizacja: 
Warunkiem przystąpienia do udziału w biesiadzie jest przysłanie w terminie do dnia 15 maja br. karty zgłoszenia na adres: 

Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury i Spotu, ul. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów, rtrkis@tlen.pl 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników, oraz do nieodpłatnego wykorzystania prezentacji 
festiwalowych dla potrzeb festiwalu i jego promocji. 
Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające do festiwalu winny  ubezpieczyć uczestników na czas przejazdu i pobytu. 
Każdy niepełnoletni uczestnik festiwalu powinien przyjechać z opiekunem, w przypadku grupy 1/10. 
Uczestnicy (soliści, zespoły) przyjeżdżają na miejsce biesiady na własny koszt. 
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 
Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z biesiady. 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 
IV. Program festiwalu w dniu 2.06.2019 r. 
godz. 10

 
– Msza Św.  

godz. 11
00

 – otwarcie biesiady i rozpoczęcie prezentacji utworów 
ogłoszenie wyników,  rozdanie nagród, piknik - w tym koncerty zespołów biorących udział w biesiadzie. 
ok. godz. 18

00
 – zakończenie biesiady. 

 

         Uwaga!!!  Biesiada odbędzie się w lesie pod gołym niebem należy zatem zabezpieczyć 

                 się przed ewentualnym deszczem. 

Tel. kontaktowy.   697 408 791 

              
 

mailto:pckis@lubaczow.powiat.pl

