
XIV DIECEZJALNY KONKURS PIOSENKI MARYJNEJ  

 ,,Pieśnią sławimy Maryję” 2018 
 

Organizatorzy: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach 

Gimnazjum nr 2 w Czeladzi. 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wojkowicach 

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach 

Kopalnia Kultury w Czeladzi 

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu  

 

Adresaci konkursu: Soliści, duety, zespoły, schole; 

Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół 

ponadgimnazjalnych a także dorośli.  

Uczestnicy mogą być zgłaszani przez różne placówki: szkoły, parafie, ośrodki kultury itp. 

a także indywidualnie. 

 

Cele konkursu: 

 Stworzenie możliwości zaprezentowania twórczości muzycznej uczniów.  

 Rozbudzanie aktywności muzycznej i talentów wokalno – instrumentalnych.  

 Pobudzanie zainteresowania pieśnią maryjną i kultywowanie tradycji śpiewania 

utworów religijnych.  

 

Regulamin: 

 Utwór może być wykonywany przez solistę, duet lub zespół. 

 Każdy podmiot wykonawczy może zaprezentować tylko jeden utwór. Utworów nie 

można powtarzać w kolejnych edycjach konkursu.  

 Każdy utwór muzyczny powinien trwać nie dłużej niż 4 minuty. 

 Jury oceniać będzie: dobór repertuaru; intonację; emisję głosu; dykcję: ogólny wyraz 

artystyczny. 

 Akompaniament do utworów muzycznych może być odtwarzany z płyty CD, 

pendrive’a  lub grany na żywo (do dyspozycji jest pianino). 

 Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.  

 Powołane przez Organizatorów jury może przyznać: 

GRAND PRIX, nagrody w poszczególnych kategoriach, wyróżnienia w poszczególnych 

kategoriach. Jury może w oparciu o ostateczną punktację może zmienić układ nagród i 

wyróżnień.  

Ufundowane mogą być także dodatkowe nagrody specjalne.  

 Wszyscy uczestnicy oraz zgłoszeni w terminie akompaniatorzy otrzymają dyplom 

uczestnictwa a opiekunowie podziękowanie. 

 Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na prezentację i publikację ich 

wizerunku oraz ich występów w celu promocji talentu uczestników oraz idei 

konkursu. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

wymagań organizacji konkursu. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację 

założeń regulaminowych. 

 Organizatorzy nie wystawiają dodatkowych zaświadczeń dla placówek, które 

zgłaszają uczestników. 



 Odbiór nagród następuje w dniu rozstrzygnięcia konkursu; organizatorzy nie 

przesyłają dyplomów ani nagród; w przypadku nieobecności nagrodę można odebrać 

w MOK w Wojkowicach po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym 

 Na podany adres e-mail do korespondencji zgłaszający będą otrzymywać szczegółowe 

informacje o przebiegu przesłuchań, ogłoszeniu wyników i koncertach laureatów. 

 

 

Termin zgłoszenia: Kartę zgłoszenia do końca kwietnia 2018r.  należy przesłać 

e-maliem na adres: justyna.metodyk@gmail.com  

Zgłoszenia można przesłać także pocztą, faksem lub dostarczyć osobiście do: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach 

ul. Źrałków 1 42-580 Wojkowice Tel/fax. 032 769 57 62 

 

Przesłuchania konkursowe odbędą się 21 i 22 maja  2018r. w Miejskim Ośrodku 

Kultury w Wojkowicach.  

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 5 czerwca. 

26 maja na Rynku w Czeladzi odbędzie się koncert laureatów: Grand Prix i 

wybranych kategorii.  

 

Zgłaszający otrzymają e- mailem szczegółowe informacje o przesłuchaniach 

(harmonogram) na tydzień przed konkursem. W sytuacji, gdy podany czas nie odpowiada 

uczestnikom należy skontaktować się z koordynatorem konkursu. 

 

Bieżące informacje zamieszczane są na stronie 

konkursu:https://www.facebook.com/konkurspiosenkimaryjnej 

 

Koordynator konkursu: Diecezjalny Doradca Metodyczny Religii - Justyna Pitas  

Kontakt: mail: justyna.metodyk@gmail.com, tel. 668883587 
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