KONKURS PIOSENKI i POEZJI PATRIOTYCZNEJ
„TO JEST MOJA MATKA, TA OJCZYZNA”
Jan Paweł II

1. Organizator konkursu:
- Parafia p.w. świętego Piotra Apostoła w Wadowicach,
- ksiądz prałat Tadeusz Kasperek -proboszcz parafii
p.w. św. Piotra Apostoła
w Wadowicach,
- honorowy patronat Małopolski Kurator Oświaty pani Barbara Nowak,
- Akcja Katolicka przy parafii św. Piotra Apostoła,
- Beata i Krzysztof Wajdzikowie.
2. Cele konkursu:
- wdzięczność Bogu za dar Jana Pawła II,
- upowszechnienie nauczania Jana Pawła II,
- uczczenie 40 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II przez zapoznanie z Jego twórczością
patriotyczną,
- ukazywanie dzieciom i młodzieży wzorca osobowego i przekazywanie wartości
chrześcijańskich płynących z nauczania Jana Pawła II,
- uczczenie 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości,
- rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości estetycznej oraz aktywności twórczej
w dziedzinie recytacji i śpiewu,
- inspirowanie dzieci i młodzieży do wyrażania siebie przez muzykę i poezję.
3.Miejsce konkursu:
- sala teatralna przy kościele św. Piotra Apostoła w Wadowicach.
4. Termin:
- przesłuchania odbędą się 19.10.2018 – 20.10.2018 r.
- koncert galowy 21.10.2018 r. (niedziela).
5. Warunkiem dopuszczenia do udziału jest wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej do
dnia 1.10. 2018 r. ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (oświadczenie i teksty).
PARAFIA ŚWIETEGO PIOTRA APOSTOŁA
UL. M. B. FATIMSKIEJ 90
34 -100 WADOWICE
z dopiskiem „KONKURS”
6. Do konkursu mogą przystąpić recytujący, soliści i zespoły.
7. Uczestnicy będą oceniani w trzech grupach wiekowych wiekowych:
- klasy I – III szkoła podstawowa,
- klasy IV – VI szkoła podstawowa,
- klasy VII – VIII SP i III gimnazjum.
8. Recytujący ma przygotować prozę z przemówień Jana Pawła II(z przemówień o Ojczyźnie)
i wiersz o tematyce patriotycznej. Ma obowiązek przesłać w 3 egzemplarzach teksty prozy
i wiersza napisane komputerowo.

9. Każdy solista i zespół prezentuje 2 utwory (piosenki) o tematyce patriotycznej (w tym
jedna związana z umiłowaniem Polski przez JPII).
Uczestnicy konkursu mogą występować z towarzyszeniem zespołu muzycznego lub
z gotowym nagraniem (pół – playback),
- przy zgłoszeniu należy podać dokładny skład zespołu oraz instrumenty.
10. Godzinę i dzień występu ustalą organizatorzy po przyjęciu wszystkich zgłoszeń.
Harmonogram występów będzie dostępny na cztery dni przed planowanym rozpoczęciem
konkursu na stronie internetowej parafii św. Piotra Apostoła w Wadowicach:
www.swpiotr.wadowice.pl
11. Jury będzie oceniać:
- dobór repertuaru (oryginalność, dostosowanie do wieku, walory patriotyczne i religijne),
- wykonanie utworu (intonacja, dykcja, emisja głosu, akompaniament, poczucie rytmu,
własna interpretacja),
- ogólny wyraz artystyczny ( zachowanie na scenie, estetyka).
12. Dodatkowych informacji udziela Beata Wajdzik tel. 606 656 827 (w godzinach
popołudniowych).

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
ORGANIZATORZY

Karta zgłoszenia
KONKURS PIOSENKI i POEZJI PATRIOTYCZNEJ
„TO JEST MOJA MATKA, TA OJCZYZNA”
Jan Paweł II

 KATEGORIA: piosenka

poezja

(niepotrzebne skreślić)



IMIĘ I NAZWISKO, NAZWA ZESPOŁU:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 LICZBA OSÓB: …………………….(dotyczy zespołów)


FORMA AKOMPANIAMENTU:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



OSIĄGNIĘCIA:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



KATEGORIA WIEKOWA:…………………………………………………………….……………



REPERTUAR:

(dokładna klasa)

1. …………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………..


NUMER TELEFONU OPIEKUNA: ………………………………………………….



Imię i nazwisko opiekuna lub instruktora: ……………………………………………

Podpis dyrektora

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przystąpieniem do Konkursu Piosenki i Poezji Patriotycznej oświadczam, że wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie ich na stronie internetowej parafii p.w.
św. Piotra Apostoła i Kuratorium Oświaty w Krakowie wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy
szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu
…………………………………………………...………………………………………….…..,
Imię, nazwisko uczestnika konkursu
ucznia klasy …………. Szkoły …………………………………… w ………………...……. ,

…………………………………………
Miejscowość i data

……………………………………
podpis rodzica

