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REGULAMIN 

Ogólnopolskiego Festiwalu  Piosenki o Zdrowiu  

dla młodzieŜy szkół podstawowych i gimnazjalnych   

 

1. Postanowienia ogólne 

A. Główny Inspektorat Sanitarny, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 

Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Podkarpackie 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zwani dalej „Organizatorami” ogłaszają 

rozpoczęcie I Ogólnopolskiego  Festiwalu Piosenki o Zdrowiu („Festiwal”) dla  

młodzieŜy szkół podstawowych i gimnazjalnych . 

B. Patronat Honorowy nad Festiwalem  na szczeblu ogólnopolskim sprawuje Główny 

Inspektor Sanitarny 

C. Patronat nad  Festiwalem w województwie  sprawuje: 

Państwowy  Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

Podkarpacki Kurator Oświaty 

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej   

2. Cele Festiwalu 

A. zainteresowanie dzieci, młodzieŜy i ich opiekunów tematyką zdrowia 

B. zainspirowanie  uczestników do poszukiwań treści  prozdrowotnych i nowych 

form wyrazu 

C. aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych 

D. lansowanie zdrowego stylu Ŝycia wolnego od  zachowań ryzykownych     

3. Uczestnicy 

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 

4. Zakres tematyczny 

Tematyka piosenek  powinna dotyczyć szeroko rozumianego zdrowia, a w 

szczególności: 

- zdrowego stylu Ŝycia  

- zdrowego odŜywiania 

- profilaktyki chorób 

- profilaktyki uzaleŜnień 

- higieny osobistej 

- bezpiecznego  wypoczynku 

- bezpiecznych zachowań 

- tematyki Światowego Dnia Zdrowia „Chrońmy zdrowie przed wpływem zmian   

   klimatycznych” 
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Treści zawarte w piosenkach powinny mieć pozytywne przesłanie i uświadamiać 

moŜliwość uniknięcia zagroŜeń poprzez  świadomy wybór korzystnych zachowań 

sprzyjających zdrowiu. 

5. Warunki uczestnictwa: 

A. Uczniowie wraz z opiekunami  przygotowują utwory wokalno-muzyczne o 

tematyce zgodnej  z Regulaminem (pkt.4). 

B. KaŜdy z zespołów przygotowuje jeden utwór. 

C. Tekst utworu musi być własny i po raz pierwszy wykonywany  na Festiwalu. Muzyka 

moŜe być własna lub zapoŜyczona  (zapoŜyczenie muzyki, która nie jest 

wykorzystywana do celów komercyjnych jest zgodne z prawem). 

D. Rywalizacja konkursowa odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych (szkoły 

podstawowe i gimnazja). 

E. Zespół nie moŜe liczyć więcej niŜ 10 osób. 

F. Opiekunowie zgłaszający uczestnictwo wykonawcy/wykonawców zobowiązani 

są dostarczyć kopię tekstu  wykonywanej piosenki  do organizatorów etapu 

powiatowego  ( w momencie zgłoszenia uczestnictwa w festiwalu). 

G. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji tekstów w wydawanym 

folderze festiwalowym  na poziomie ogólnopolskim. 

6. Etapy Festiwalu 

Festiwal odbywa się  czterech etapach: 

- szkolnym 

- powiatowym 

- wojewódzkim 

- centralnym  z finałem w Warszawie 

A. Etap szkolny 

Na etapie szkoły wyboru najlepszego wykonawcy/wykonawców dokonuje komisja 

powołana przez dyrektora placówki (wskazany udział polonisty i nauczyciela muzyki). 

B.  Etap powiatowy 

Warunkiem przystąpienia szkoły do Festiwalu na etapie powiatowym  jest przesłanie 

pisemnego zgłoszenia udziału  w festiwalu  na formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa w 

Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu – etap powiatowy” do właściwej 

terytorialnie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 31 marca 2008r. 

Na etapie powiatowym rywalizacja odbywa się w dwóch kategoriach: szkoły 

podstawowe i gimnazja.  Koordynator powiatowy organizuje lokalny przegląd  w 
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formie festiwalu, w miarę moŜliwości  na scenie domu kultury, kina , teatru  lub na sali 

widowiskowej.   

Termin rozstrzygnięcia etapu powiatowego  do dnia 21 kwietnia 2008r. 

Z etapu powiatowego do etapu wojewódzkiego  zostaną zakwalifikowani 

laureaci I miejsca w kategoriach: szkoły podstawowej i gimnazjum. Zgłoszenia 

dokonuje koordynator powiatowy  na formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa w 

Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu – etap wojewódzki” do Działu Oświaty 

Zdrowotnej  i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Rzeszowie. 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 28 kwietnia 2008 r.  

C. Etap wojewódzki 

Na etapie wojewódzkim rywalizacja odbywa się w dwóch kategoriach: szkoły 

podstawowe i gimnazja.  Koordynator wojewódzki  organizuje lokalny przegląd   

w formie festiwalu  na profesjonalnej scenie (dom kultury, teatr, kino itp.). 

Termin przeprowadzenia  etapu wojewódzkiego   do dnia 18 maja  2008r. 

Z etapu wojewódzkiego do etapu centralnego  zakwalifikowani zostaną laureaci  

I i II  miejsca w kategoriach: szkoły podstawowej i gimnazjum. W związku z tym do 

kolejnego etapu zakwalifikowane zostają cztery zespoły  z etapu wojewódzkiego.  

Zgłoszenia dokonuje koordynator wojewódzki  na formularzu „Zgłoszenie 

uczestnictwa w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu – etap centralny” do 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, 

ul. Nowogrodzka 42, 02-018 Warszawa. 

Termin nadsyłania zgłoszeń do 23 maja  2008 r.  

D. Etap centralny 

Na etapie centralnym  rywalizacja odbywa się w dwóch kategoriach: szkoły 

podstawowe i gimnazja.  Etap centralny Festiwalu odbędzie się 11 czerwca 2008 roku 

w Ośrodku Kultury  ARSUS, ul. Traktorzystów 14 w Warszawie. 

7. Zasady pracy Komisji Konkursowej  

A. Etap powiatowy 

Komisję konkursową  powołują koordynatorzy  etapu powiatowego. Liczba członków 

komisji nie moŜe być  mniejsza niŜ  4 osoby. 

Członkami  komisji na etapie powiatowym  powinni być: 

-  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

- przedstawiciele  pionów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia i higieny dzieci  

   i   młodzieŜy z PSSE 

- osoba z  przygotowaniem muzycznym  
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-  przedstawiciel Kuratorium Oświaty/ pedagog/nauczyciel 

-  inni w miarę moŜliwości. 

B. Etap wojewódzki 

Komisję konkursową  powołują koordynatorzy  etapu wojewódzkiego. Liczba 

członków komisji nie moŜe być  mniejsza niŜ  5  osób. 

Członkami  komisji na etapie wojewódzkim   są: 

-  Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny 

-  Podkarpacki Kurator Oświaty  

-  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

-  Kierownik Działu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia 

-  Kierownik Działu Higieny Dzieci i MłodzieŜy 

-  koordynator wojewódzki Festiwalu 

-  osoba z  przygotowaniem muzycznym  

-  inni w miarę moŜliwości. 

C. Etap  centralny 

Na etapie centralnym  rywalizacja odbywa się w dwóch kategoriach: szkoły 

podstawowe i gimnazja. Komisję konkursową  powołuje koordynator  etapu 

ogólnopolskiego. 

 

Komisja na wszystkich etapach  dokonuje oceny    przygotowanych utworów 

wokalno-muzycznych  na  formularzu „Formularz ocen Ogólnopolskiego Festiwalu 

Piosenki o Zdrowiu  2008”. 

Kryteria oceny  utworów: 

- treści prozdrowotne       0 – 7 pkt. 

- umiejętności wokalne       0 – 5 pkt. 

- walory artystyczne (dobór muzyki, choreografia, stroje) 0 – 3 pkt.   

 

 Prace komisji powinny być udokumentowane  stosownym protokołem. Komisja 

przyznaje miejsca  określone w  Regulaminie (pkt.6) z zastrzeŜeniem  moŜliwości 

przyznawania  dodatkowych nagród i wyróŜnień w miarę posiadanych  środków.  

 

8. Nagrody   Festiwalu  

A.  Etap szkolny – wg uznania dyrektora placówki 

B.   Etap powiatowy i wojewódzki  – nagrody  zapewniają   organizatorzy  

C. Etap centralny – nagrody zapewnia organizator etapu ogólnopolskiego oraz  

Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne  biorące udział w Festiwalu.  


