
I Międzyszkolny Festiwal Wokalny: The Voice of Belfer 

 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku zaprasza do udziału w Festiwalu nauczycieli 

uzdolnionych wokalnie. Tematem Festiwalu są polskie piosenki o miłości.  

Festiwal odbędzie się 31 marca 2023 roku o godzinie 9:00 w sali widowiskowej Ełckiego Centrum 

Kultury w Ełku.   

Festiwal Wokalny The Voice of Belfer jest pierwszym i  wyjątkowym wydarzeniem, w którym 

nauczyciele ze szkół podstawowych z Ełku i powiatu ełckiego wystąpią przed publicznością,  

którą w szczególności będą stanowili uczniowie.  

Organizatorzy Festiwalu przewidzieli atrakcyjne niespodzianki i nagrody.  

 

Termin zgłoszeń:  Kartę zgłoszenia wraz z nośnikiem muzyki (pendrive ze ścieżką muzyczną 

wybranego utworu) należy dostarczyć do Organizatora do 21.02.2023 r. 

 

Miejsce Festiwalu: Ełckie Centrum Kultury - Sala Widowiskowa 

 

Organizator Festiwalu: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku, ul. mjr Piwnika 

Ponurego 1 

Współorganizator Festiwalu: Ełckie Centrum Kultury w Ełku (#elckiecentrumkultury) 

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Ełku – Pan Tomasz Andrukiewicz 

Patronat medialny: TVP S.A. w Warszawie Oddział Terenowy w Olsztynie, Radio 5, Dzień 

Dobry Ełk.                                                     

 

Kontakt w sprawie Festiwalu: 572 270 131, e-mail. jrms@op.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I Międzyszkolny Festiwal Wokalny: The Voice of Belfer 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO FESTIWALU  

 

1. Imię i nazwisko Wykonawcy oraz nazwa prowadzonego przedmiotu: 

 

.…………………………………………………………………………………………………  

 

2. Nazwa szkoły, którą reprezentuje Wykonawca: 

.………………………………………………………………………………………………  

 

3. Adres do korespondencji, numer telefonu, adres mailowy Wykonawcy: 

.………………………………………………………………………………………………  

.………………………………………………………………………………………………  

 

4.Tytuł i autorzy utworu:  

.………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

Miejscowość i data: ………………..…… Podpis Wykonawcy:  ……………..………..………… 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.z 1997 r. Nr 133 poz.883 z późn.zm.) w celu realizacji rekrutacji i promocji placówki. Udzielam 

Organizatorom Festiwalu prawa do dysponowania wizerunkiem i nagraniem wykonania mojego utworu, 

zarejestrowanym podczas trwania Festiwalu. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie, utrwalenie i 

powielenie materiału za pośrednictwem dowolnego medium, w celu promocji placówki zgodnie z 

obowiązującym prawem.  

 

Podpis Wykonawcy: ................................................ 

 

 



REGULAMIN 

I MIĘDZYSZKOLNEGO FESTIWALU WOKALNEGO 

the Voice of Belfer 

Tematem przewodnim Festiwalu  w roku szkolnym 2022/2023 są polskie piosenki o miłości. 

 

1) Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku. 

 

2) Cele Festiwalu: 

- upowszechnianie kultury muzycznej, 

- rozwijanie kultury scenicznej, 

- poszukiwanie nowych form wypowiedzi artystycznej, 

- propagowanie śpiewu rozwijającego wrażliwość muzyczną,  

- podnoszenie znaczenia śpiewu, jako dobrej praktyki spędzania czasu wolnego, 

- podnoszenie znaczenia śpiewu, jako formy terapii (łagodzenie napięcia, relaksacja, wzrost 

poziomu radości), 

- umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych nauczycielom szkół podstawowych, 

- inspirowanie śpiewem dzieci i młodzieży,  

- stwarzanie okazji do spotkań wykonawców i wzajemnej wymiany doświadczeń, 

- promowanie miejscowości i powiatu Ełk. 

 

3) Warunki uczestnictwa: 

- Międzyszkolny Festiwal Wokalny the Voice of Belfer przeznaczony jest dla nauczycieli szkół 

podstawowych wszystkich przedmiotów, 

- Uczestnik Festiwalu wykonuje solo jeden utwór wokalny o miłości z repertuaru polskich 

wokalistów, 

- szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch nauczycieli, 

- miejsce Festiwalu: Ełckie Centrum Kultury w Ełku – sala widowiskowa, 

- termin konkursu: 31 marca 2023 roku, godz. 9.00, 

- zgłoszenia uczestników należy dostarczyć do 21 lutego 2023 roku, 

 



4) Kryteria oceny: 

- umiejętności wokalne Uczestników, 

- dobór repertuaru, 

- interpretacja utworu, 

- umuzykalnienie, 

- ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie. 

 

5) Warunki udziału: 

- Kandydaci deklarują udział w Festiwalu wypełniając Kartę zgłoszenia według wzoru 

określonego w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, którą należy osobiście lub 

listownie dostarczyć w terminie do 21 lutego 2023 roku na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 9  

im. Jana Pawła II w Ełku 

ul. mjr Piwnika Ponurego 1 

z dopiskiem: Festiwal wokalny 

 

6) Do 28 lutego 2023 roku należy dostarczyć zarejestrowaną ścieżkę dźwiękową na nośniku 

pendrive w formacie MP3 wybranego utworu wokalnego. 

 

7) Jury  

-  Komisję artystyczną powołuje Organizator, 

 - w Komisji zasiądą fachowcy i muzycy, doświadczeni pedagodzy oraz przedstawiciele 

patronów i organizatorów, 

 -  posiedzenie Jury odbędzie się w dniu Festiwalu – po wysłuchaniu utworów w wykonaniu 

wszystkich Uczestników,  

- werdykt końcowy zostanie ogłoszony przez Jury w dniu Festiwalu,  

- decyzja Jury jest ostateczna. 

 

8) Nagrody i wyróżnienia: 

- nagrody i wyróżnienia przyznaje Komisja artystyczna powołana przez Organizatora, 

- decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

 

 



9) Postanowienia końcowe: 

- Festiwal zostanie zarejestrowany cyfrowo, a Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

nagrań fonicznych i wizualnych Uczestników i ich wystepów oraz do ich odtwarzania bez zgody 

wykonawców na użytek promowania „Międzyszkolnego Festiwalu Wokalnego the Voice of 

Belfer” w różnego rodzaju kanałach informacyjnych,  

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu i ostatecznej jego interpretacji,  

- sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator,  

-  wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator,  

-  zgłoszenie udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia 

niniejszego regulaminu,  

- Uczestnicy Festiwalu wyrażają automatycznie zgodę na podanie do publicznej wiadomości 

swojego imienia i nazwiska, 

- szczegółowy plan prezentacji utworów wokalnych Organizator ustali po zamknięciu listy 

zgłoszeń i niezwłocznie powiadomi Uczestników, 

- w przypadku pytań prosimy o kontakt z Organizatorem:  572 270 131, e-mail. jrms@op.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


