
 

                         
REGULAMIN  

  PRZEGLĄDU PIOSENKI RELIGIJNEJ 
 
1) TEMATYKA KONKURSU:  

Przegl ąd piosenki religijnej w Hołdzie Świętemu Janowi 
Pawłowi II 

Celem przeglądu jest::  
 popularyzacja kultury chrześcijańskiej,  
 ewangelizacja młodzieży poprzez poezję i muzykę chrześcijańską,  
 prezentacja umiejętności wokalnych, integracja dzieci i młodzieży z terenu Miasta 
Szczytno 
 przybliżenie postaci św. Jana Pawła II 
 
2) ORGANIZATOR PRZEGLĄDU:  
Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, 
Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności, siedziba Jerutki 81, 12-140 
Świętajno  
3) TERMIN:  
02.04.2019 r. godz. 9.00 w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie   
28.04.2019 r. godz.15.00  - rozdanie nagród podczas uroczystego koncertu 
Wielkanocnego w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie 
4) PATRONAT:  
Starosta Szczycie ński Jarosław Matłach  

 
I. PIOSENKA RELIGIJNA  

 
Uczestnicy zostaną przesłuchani w następujących kategoriach wiekowych                                               
i wykonawczych:  
 
1) przedszkola   
� solista  
� zespół (w tym duet) 
 
2) uczniowie szkół podstawowych z klas I - III  
� solista  
� zespół (w tym duet) 
 
3) uczniowie szkół podstawowych z klas IV - VI  
� solista  
� zespół (w tym duet) 
 
4) uczniowie szkół podstawowych z klas VII i VIII gimnazjum 
� solista  
� zespół (w tym duet) 
 
 



5) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  
� solista  
� zespół (w tym duet) 
Uczestnicy to mieszkańcy lub uczniowie placówek edukacyjnych lub uczestnicy zajęć                 
i  podopieczni organizacji pozarządowych i innych instytucji z terenu Powiatu Szczytno.  
Wykonawcy mogą występować z zespołami instrumentalnymi bądź korzystać                        
z podkładów instrumentalnych nagranych w systemie audio - CD, bądź MIDI.  
Należy wykonać jeden utwór o tematyce związanej z tytułem przeglądu. Zaleca się wybór 
piosenek dostosowanych do wieku uczestników oraz utwory wyrażające radość ze 
Zmartwychwstania Pańskiego.   
  
 
5) OCENA  
Kryteria oceny: wykonanie utworu (intonacja, dykcja), dobór repertuaru, ogólny wyraz 
artystyczny, prezentacja utworu, opracowanie muzyczne (aranżacja, akompaniament, 
linia melodyczna).  Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. 
Obrady jury są tajne zaś werdykt jest nieodwołalny.  
 
 
 
6)  PROCEDURY KONKURSU:  
Pisemnego zgłoszenia uczestników należy dokonać do 31.03.2019 r. za pomocą Karty 
zgłoszeniowej będącej załącznikiem do Regulaminu przesłanej na adres organizatora: 
Jerutki 81, 12-140 Świętajno lub dostarczonej osobiście w biurze Fundacji ul. 
Solidarności 6 w Szczytnie lub drogą mailową na adres: kreolia@wp.pl. Zgłoszenia może 
dokonać placówki edukacyjne (przedszkola miejskie, szkoły podstawowe                          
i gimnazja), świetlice, parafie, organizacje pozarządowe i inne instytucje działające na 
rzecz dzieci i młodzieży z terenu miasta Szczytno. Poszczególne placówki, instytucje 
mogą dokonać zgłoszeń maksymalnie 4 podmiotów wykonawczych z poszczególnych 
kategorii wiekowych – nie dotyczy to kategorii „przedszkola”, z której zapraszamy 5 
podmiotów łącznie z obu kategorii wykonawczych.  
 
 
 
7) NAGRODY  
Zdobywcy I, II i III miejsca w kategorii przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne  otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Poza nagrodami Jury 
może przyznać wyróżnienia i inne nagrody pozaregulaminowe. 
 
 
 
8) UWAGI KOŃCOWE 
Uczestnictwo w konkursie jest równoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystywanie  
i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na potrzeby 
konkursu oraz na publikowanie zdjęć i nagrań przez organizatorów oraz media 
obsługujące imprezę. 
Szczegółowych informacji udziela: 
 Joanna Gawryszewska 604 801 551 – koordynator przeglądu   
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego 
regulaminu. Materiały przesłane na festiwal przechodzą na własność organizatora. 
 



 

                  
 

    Przegl ąd piosenki religijnej 
w Hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II 

 
KARTA  ZGŁOSZENIA    

Wykonawca: 
Imię i nazwisko …………………………………………… …………………………………... 
 
Nazwa i adres placówki patronującej: 
………………………………………………………………………………………………..… 
 
…………..…………………………………………………………………………………….. 
  ( kod pocztowy ,miejscowość, ulica ,nr domu, i mieszkania, województwo) 
 
………………………………… tel…………………..  …………………e-mail…………… 
Repertuar: 

1. Tytuł utworu  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
     

2. Rodzaj akompaniamentu  i wymogi nagłośnieniowe: 
 
………………………………………………………………………………… 
 
Instruktor/Opiekun: 
Imię i nazwisko  
 
……………………………………………………………………………… 
 
Pieczęć reprezentowanej instytucji:                   czytelny podpis opiekuna/osoby zgłaszającej  
…………………………………….                              …………………………………….. 
            

O Ś W I A D C Z E N I E * 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzy na potrzeby 
przeprowadzenia Przeglądu oraz w celach promocji przedsięwzięcia zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. 
o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
Oświadczam ,że wyrażam zgodę na nieograniczone korzystanie przez Fundację Kreolia-Kraina Kreatywności   
z utworów zaprezentowanych przez w/w wykonawcę, nagranych podczas Festiwalu.  
Środki przekazu uzyskują prawo do zarejestrowania i emisji materiału na wszystkich polach eksploatacji. 
Oświadczam, że w związku z powyższym nie wnoszę żadnych roszczeń finansowych 
 
                                                                           ……………………………… 
      czytelny podpis składającego oświadczenie 
 
* Wypełniają rodzice niepełnoletnich uczestników 
 


