
XXV DNI PAPIESKIE
REGULAMIN

PRZEGLĄDU POEZJI RELIGIJNEJ RECYTOWANEJ

1 Organizator
Organizatorem konkursu jest Parafialny Klub Sportowy „Św. Józef” we współpracy z Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

2 Termin
Konkurs odbędzie się w dniu 17.05.2022 r.

3 Miejsce
CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej.

4 Cel
Celem organizowanego konkursu jest:

(a) Popularyzacja wiedzy o życiu i świętości Ojca Świętego Jana Pawła II.
(b) Rozbudzanie zainteresowania wśród dzieci osobą wybitnego Polaka.
(c) Motywowanie do naśladowania Świętego Polaka.
(d) Integracja uczniów szkół znajdujących się na terenie naszej gminy i powiatu.

5 Kategorie
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach:

(a) dzieci przedszkolne i zerówki,
(b) uczniowie klas I do III,
(c) uczniowie klas IV do VI,
(d) uczniowie klas VII i VIII,
(e) uczniowie szkół ponadpodstawowych.
(f) dzieci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
(g) młodzież specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Przegląd danej kategorii odbędzie się, jeśli do konkursu przystąpi min. 5 osób. W przypadku zgłoszenia
się mniejszej liczby uczestników o możliwości ich przesłuchania decyduje jury.

6 Przebieg konkursu

(a) Każdy uczestnik wykonuje 1 utwór o tematyce religijnej.
(b) Czas wykonania – do 5 min.
(c) Uczestnik nie może wykonywać utworu z poprzednich przeglądów poezji religijnej.
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(d) Utwory wykonywane są pojedynczo, bez mikrofonu.

7 Kryteria oceny
Uczestników będzie oceniać jury powołane przez organizatora.Ocenie podlegać będzie:

(a) dobór repertuaru,
(b) kultura słowa,
(c) interpretacja,
(d) ogólny wyraz artystyczny.

8 Nagrody i wyróżnienia

(a) Dla zwycięzców konkursu oraz osób wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy.
(b) Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w auli Jana Pawła II w Baszcie Zebrzydowskiego przy

klasztorze oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 28.05.2022r.

9 Uwagi ogólne

(a) Wysłanie zgłoszenia na konkurs jest równocześnie zgodą na wykorzystywanie danych osobowych
w celach organizacji konkursu oraz na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas konkursu i
koncertu laureatów, umieszczenie zdjęć na stronach internetowych, jak i w materiałach promocyjnych
i prasowych. Powstały materiał będzie własnością organizatora.

(b) Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.

10 Zgłoszenia

(a) Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego pod adresem
internetowym: http://pksswjozef.cba.pl

(b) Zgłoszenia należy dokonać do 13 maja 2022 r.
(c) Godziny rozpoczęcia przesłuchań poszczególnych kategorii wiekowych będą podane najpóźniej do 16

maja 2022r.
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http://pksswjozef.cba.pl/wydarzenia

