
      

                 Regulamin  Festiwalu „Mamo moja…”                                                      
 
 
WPROWADZENIE 
Gminny Festiwal „Mamo moja…” organizowany jest z myślą  kształtowania, rozwijania i 
pielęgnowania wśród dzieci i młodzieży szacunku i czci należnych Matce. Ze słowem „Matka”  
związane są najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa a także pierwsze radości, troski, marzenia, 
tęsknoty... Każdy z nas chowa w sercu wdzięczność za to, że dała nam największy skarb – życie. Matka  
jest natchnieniem dla poetów, kompozytorów, malarzy. Z wielu  form wyrażających miłość, poważanie 
i  uznanie dla Mamy ,może być zarówno  wykonana własnoręcznie laurka, napisany wiersz lub „list do 
mamy” i zaśpiewana dla Niej piosenka. Festiwal „Mamo moja…” jest  artystyczno-twórczą 
propozycją  „podziękowania”  wszystkim Mamom, za  ich codzienny trud opieki i  wychowania i  
niechaj stanowi  swoisty prezent  dla każdej Mamy w dniu jej święta.   
 
ORGANIZATOR  KONKURSU: 
Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie 
 
WSPÓŁPRACA 
Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie  
Sołectwo Wólka Świątkowa  
 
PATRONAT: 
Wójt Gminy Łuków Mariusz Osiak  
 
 CELE KONKURSU: 
- rozbudzanie wrażliwości i pielęgnowanie  szacunku i miłości  dla Matki – opiekunki domowego 
ogniska  i rodziny . 
-upowszechnianie i popularyzacja uzdolnień , umiejętności i twórczości artystycznej  dzieci i 
młodzieży   szkolnej   
. 
ADRESACI  KONKURSU: 
Do udziału w konkursie  zapraszamy dzieci i młodzież szkolną od przedszkolaków (kl.”0” tj.5-6 lat) 
poprzez uczniów szkół podstawowych (I-VI kl.) i  młodzież gimnazjalną (I-III kl.) z terenu Gminy 
Łuków. 
 
KATEGORIE KONKURSOWE 
 
1.kategoria plastyczna 

 
-„Laurka dla  mojej Mamy”  
kategoria plastyczna  przeznaczona dla : 
- przedszkolaków  ( kl.”0” 5-6  lat)  
-uczniów kl.I-III Szkoły Podstawowej                                                                                                     
 
wymagania konkursowe:  
-format  pracy   A5  lub  A4  
-technika dowolna (kredka, akwarela, farba plakatowa, papier kolorowy, bibuła itp.) 
- pracę należy opisać  na odwrocie imieniem i nazwiskiem , klasa, adres  przedszkola lub szkoły, 
nazwisko i imię opiekuna( nauczyciela)   
 
 
 
 



-„Portret  Mamy”                    
kategoria plastyczna  przeznaczona dla: 
-uczniów kl.IV-VI Szkoły Podstawowej 
-uczniów kl.I-III Gimnazjum 
( tematyka pracy  może obejmować np. zawód wykonywany przez mamę, jej codzienne zajęcia 
domowe, wizerunek ( portret) mamy i rodziny  ) 
wymagania konkursowe:  
-format  i materiał ( papier, płótno) pracy A4  lub A3 
-technika dowolna (kredka, akwarela, farba plakatowa, tempera, papier kolorowy, ołówek itp.) 
- pracę należy opisać czytelnie  na odwrocie imieniem i nazwiskiem , klasa, adres szkoły, nazwisko i 
imię opiekuna( nauczyciela)   
 
 
2.kategoria literacka 
 
„Wiersz dla mamy”                                                                                                                                
 
kategoria  literacka przeznaczona dla : 
uczniów klasy IV-VI szkoły podstawowej  
uczniów klasy I-III Gimnazjum 
wymagania  konkursowe: 
-własny utwór  literacki z tytułem  -wiersz rymowany stroficzny lub ciągły   
-technika maszynopisu /komputer czcionka Times New Roman/ rozmiar 12 
-format  A4   jedna strona  
- pracę należy opisać własnoręcznie i czytelnie  na odwrocie imieniem i nazwiskiem , klasa, adres 
szkoły, nazwisko i imię opiekuna( nauczyciela)   
 
„List do mamy”                           
 
kategoria  literacka przeznaczona  dla: 
-uczniów klasy IV-VI Szkoły Podstawowej  
-uczniów klasy  I-III Gimnazjum 
(tematyka listu może obejmować wyrażenie swojego szacunku  do  codziennej matczynej opieki i  
miłości  , poświęcania się wychowaniu dzieci, dbania  o ciepło ogniska domowego i rodzinę, 
przywoływanie wspomnień z chwil razem spędzonych z mamą i rodziną itp.) 
 
wymagania  konkursowe: 
 -technika maszynopisu /komputer czcionka Times New Roman/ rozmiar 12 
-format  A4   max. 2 strony  
- pracę należy opisać  na odwrocie imieniem i nazwiskiem , klasa, adres szkoły, nazwisko i imię 
opiekuna( nauczyciela)   
 
 
 
 
3. kategoria  wokalna ( piosenka) 
  
kategoria wokalna przeznaczona dla: 
-  przedszkolaków(kl.”0”5-6 lat) 
- kl.I-III  Szkoły podstawowej 
- kl.IV-VI Szkoły Podstawowej 
- kl. I-III Gimnazjum 
 
Kategoria obejmuje  solistów  i zespoły. 
 Przez zespół  rozumie się min. 2 osoby( duet)   i nie więcej niż 6 osób.  



 
wymagania konkursowe: 
 -własna interpretacja i oryginalna aranżacja jednego utworu  związanego tematycznie i treścią o  
Matce, wykonanego w języku  polskim. 
-podkład muzyczny na  płytce CD-R z opisem: tytuł piosenki, autor(rzy) słów i muzyki, nazwisko i 
imię( nazwa) wykonawcy  lub własny instrument muzyczny. 
 
Uwaga !!! 
Podmiot ( przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum)  może wystawić do kategorii wokalnej  
do 3 solistów  i do 2 zespołów w danej   grupie wiekowej. 
 
 
KRYTERIA OCENY: 
- oryginalność  i pomysłowość ujęcia tematu 
- estetyka wykonania; 
- poprawność językowa, gramatyczna, ortograficzna  (w odniesieniu do prac literackich) 
-interpretacja, aranżacja ,wykonanie utworu wokalnego , 
-prezencja i ogólny wyraz artystyczny 
 
 WARUNKI  KONKURSU: 
I.Prace konkursowe (plastyczne i literackie)  wraz z kartą zgłoszenia  oraz  karty zgłoszenia  w 
kategorii wokalnej uczestnika (ów) w wybranych kategoriach wiekowych  należy dostarczać  
osobiście lub przesłać poczta tradycyjną  na adres :Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie,21-400 
Łuków ul. Świderska 12 albo drogą elektroniczną  w formie skanu  ( z pieczątkami i podpisami) na 
adres e-mailowy gok@lukow.ug.gov.pl  
  do dnia 12 maja 2014 roku  do godz.15.00    
 
 
Organizator  po zakończeniu rekrutacji  w kategorii wokalnej(piosenki)może  ogłosić  termin i 
miejsce przesłuchań(eliminacji),który zostanie podany uczestnikom, a  wyłonieni  finaliści,   
zaprezentują się  w Finałowej Gali  Festiwalowej  
 
FINAŁ KONKURSU 
Finałowa  Gala   Festiwalowa  „ Mamo moja” odbędzie się w  dniu 28 maja godz. 16.00 w Świetlicy 
w Wólce Świątkowej  z udziałem zaproszonych mam , gości honorowych i publiczności. 
W trakcie Gali zostaną ogłoszone  wyniki  i wręczone nagrody oraz dyplomy   w poszczególnych 
kategoriach konkursowych   ( plastyczna, literacka, wokalna) . 
 
 
 
UWAGI KOŃCOWE 
1.Prace plastyczne, literackie  oraz występy wokalne  oceniane będą przez profesjonale jury powołane 
przez Organizatora. 
2. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu. 
3.Po zakończeniu Konkursowej Gali Koncertowej  Organizatorzy  zapewniają  słodki poczęstunek 

 
 
 
 

mailto:gok@lukow.ug.gov.pl


I.KATEGORIA PLASTYCZNA I LITERACKA 
 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA FESTIWALU „MAMO MOJA…”-2014 
                      Uwaga !!! do każdej kategorii konkursowej  zawsze osobna karta zgłoszenia) 
                                  Kategoria   ( odpowiednie zakreśl  znakiem X ) 
 
 

Kategoria Plastyczna 
 

„Laurka dla Mamy”                                  
„Portret Mamy”                                         
 

Kategoria Literacka 
 

„Wiersz dla mamy”                                   
„List do mamy „                                         
 
 

B. Informacje o uczestniku 
 
nazwisko i imię uczestnika 
 

 
 
 

klasa 
 

 
 
 

nazwa ,adres ,tel. placówki 
szkolnej,przedszkola,biblioteki itp.  
(pieczątka ogólna) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tytuł  ( nazwa ) pracy  konkursowej  
 

 
 
 

Imię i nazwisko opiekuna-nauczyciela  
telefon kontaktowy  

 
 
 

Załącznik : 
 

praca plastyczna   
praca literacka      

 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji do udziału w  Festiwalu „Mamo moja” (zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 
ze zm.).” 

.....................................................………                                                                                       
podpis  dyrektora/opiekuna/nauczyciela                        



 
II.KATEGORIA WOKALNA 
        KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA FESTIWALU „MAMO MOJA…”-2014 
                        Uwaga !!! do każdej  kategorii  i grupy wiekowej zawsze osobna karta zgłoszenia 
                                             Kategoria  odpowiednie zakreśl  znakiem X) 
 

Wokalna (piosenka) 
 
Kategoria : solista(solistka) 
grupa  przedszkolaków(5-6 lat)               
grupa kl.I-III  szkoły podstawowej         
grupa kl.IV-VI Szkoły Podstawowej       
grupa kl. I-III Gimnazjum                       
                              
Kategoria: zespół ( max. do 6 osób) 
grupa  przedszkolaków(5-6 lat)               
grupa kl.I-III  szkoły podstawowej         
grupa kl.IV-VI Szkoły Podstawowej       
grupa kl. I-III Gimnazjum                       
                              
                                                         B. Informacje o uczestniku 
 
nazwisko i imię uczestnika(ów) 
(dotyczy solisty) 

(dotyczy zespołu) 
 
1……………………………………kl……. 
 
2……………………………………kl……. 
 
3……………………………………kl……. 
 
4……………………………………kl……. 
 
5……………………………………kl……. 
 
6……………………………………kl……. 
 

nazwa ,adres ,tel. placówki szkolnej, 
przedszkola, biblioteki itp.  
(pieczątka ogólna) 

 
 
 

Tytuł  ( nazwa )  piosenki 
Autor tekstu 
Autor muzyki 

 
 
 

Imię i nazwisko opiekuna-nauczyciela  
telefon kontaktowy  

 
 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji do udziału w  Festiwalu „Mamo moja” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”               

…………………….....................................................                                                                                          
podpis  i pieczęć  dyrektora/opiekuna/nauczyciela                        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


