
X Przegląd pieśni i piosenki religijnej „Śpiewajmy Ojcu Świętemu”

z okazji obchodów XVIII Dnia Papieskiego w Puławach 

„Promieniowanie Ojcostwa”

05-21 października 2018 r.

Zadanie dofinansowano z budżetów:   Województwa Lubelskiego,   Powiatu Puławskiego i Miasta Puławy  

Patronat honorowy: Organizatorzy:

 Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela Stowarzyszenie „Rodzina”

 Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel Urząd Miasta Puławy

 Starosta Puławski Witold Popiołek Starostwo Powiatowe w Puławach

 Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński Urząd Marszałkowski

 Przewodnicząca Rady Miasta Puławy Bożena Krygier Zespół Szkół Technicznych

Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”

Głównym  celem  konkursu  jest  aktywne  włączenie  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  z  Puław  

i województwa lubelskiego w obchody XVIII Dnia Papieskiego pod hasłem: „Promieniowanie Ojcostwa”. Naszymi

działaniami  chcemy  przedłużyć  dziękczynienie  za  kanonizację  i  przybliżać  osobę  naszego  wielkiego  rodaka.

„Promieniowanie ojcostwa” – nawiązuje do tematu, który był bardzo bliski Janowi Pawłowi II,  o którym  mówił  

i  pisał,  kiedy  był  młodym  księdzem,  kiedy  spotykał  się  ze  studentami,  kiedy  z  nimi  wyjeżdżał.  Cała  idea

„Promieniowania ojcostwa” najpełniej  została wyłożona w 1991 roku podczas tak zwanej  pielgrzymki przykazań

Bożych  w  Kielcach,  gdzie  wygłosił  kazanie  na  temat  czwartego  przykazania.  Tam  przedstawił  swoje  myśli  

o ojcostwie Boga i człowieka. W swojej nauce Ojciec Święty w sposób szczególny podkreślał rolę naszej ojcowizny 

i ojczyzny. 

Temat ojcostwa, ojcowizny a także ojczyzny – tę triadę bardzo mocno podpowiadał nam Jan Paweł II w dziele

„Pamięć i tożsamość” i to będzie motywem przewodnim tegorocznego Dnia Papieskiego.

Celem konkursu jest:

a) aktywne włączenie dzieci,  młodzieży i  dorosłych z Puław i powiatu puławskiego w obchody XVIII Dnia

Papieskiego

b) promowanie talentów

c) prezentacja piosenki i pieśni religijnej szerszemu gronu odbiorców

d) popularyzacja myśli zaczerpniętych z nauczania Jana Pawła II na temat ojcostwa Boga i człowieka, a także

wpływu Ojca Świętego na kształtowanie się wolnej Polski.
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R E G U L A M I N

1. Występy będą oceniane w następujących kategoriach artystycznych:

 soliści,

 chóry,

 zespoły rodzinne,

 zespoły wokalne, 

 wokalno-instrumentalne

2. Jury będzie również oceniać wykonawców uwzględniając podział w kategoriach wiekowych:

 dzieci przedszkolne,

 dzieci szkół podstawowych klas I - III

 dzieci szkół podstawowych klas IV-VIII

 młodzież szkolna (kl. 3 gimnazjum i szkoły średnie),

 dorośli

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kategorii.

3. Wykonawcy prezentują jeden utwór konkursowy. 

4. Jury będzie brać pod uwagę wykonanie utworu, dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestników 

i ogólny wyraz artystyczny.

5. Organizatorzy  zapewniają  reklamę  imprezy,  sprzęt  nagłaśniający  oraz  jego  obsługę  podczas  Przeglądu

i możliwość podłączenia keyboardu lub pianina cyfrowego. Pozostałe instrumenty wykonawcy zapewniają sobie

we własnym zakresie.

6. Karty zgłoszenia  należy składać do dnia  4 października 2018 r.  w POK „Dom Chemika” do Pani  Renaty

Szczypy ,  ul.  Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy - Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą brane pod

uwagę.

7. Nagrody  -  w  każdej  kategorii  (wiekowej  i  artystycznej)  przyznane  zostaną  nagrody  zdobywcom  trzech

pierwszych miejsc.  Jury zastrzega sobie prawo do przydziału nagród i  wyróżnień według własnego uznania.

Decyzje jury są ostateczne.

8. Informacje o kolejności występowania będzie można uzyskać w POK „Dom Chemika” tel.:  (081) 887-96-01

oraz na stronie www.rodzina.pulawy.pl oraz na FB Stowarzyszenia „Rodzina”.

9. Przegląd  uczestników odbędzie  się  w dniu  9 października  2018 r.  od godz.  10.00  w auli  Zespołu Szkół

Technicznych,  ul.  Wojska  Polskiego  7.  Informujemy,  że  podczas  przesłuchań  Organizator  dysponuje

TYLKO 1 garderobą, prosimy, w miarę możliwości, o przyjście w strojach – jeśli to konieczne.

10. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów odbędzie się 14 października 2018 r.  w hali sportowej Zespołu Szkół

Technicznych o godz. 16.00.

http://www.rodzina.pulawy.pl/
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KARTA ZGŁOSZENIA

(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

Nazwa zespołu lub imię, nazwisko i wiek solisty
................................................................................................................……………

Ilość osób w zespole ..........................

Instytucja patronacka (nazwa, adres, telefon)

..................................................................................................................…………….
………………………………………………………………………………………...

Kategorie wiekowe ( proszę zakreślić odpowiednią kategorię):
- dzieci przedszkolne
- dzieci szkół podstawowych klas I – III
- dzieci szkół podstawowych klas IV - VIII
- młodzież szkolna (3 klasa gimnazjum i szkoły średnie)
- dorośli

Kategoria artystyczna ( proszę zakreślić odpowiednią kategorię):
soliści, chóry, zespoły rodzinne, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne.

Imię i nazwisko opiekuna (telefon kontaktowy)

..................................................................................................................……………..

Tytuł wykonywanego utworu

..................................................................................................................…………………… ..

Wymagania techniczne

..................................................................................................................……………………..
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb konkursu.

.....……...............................
(Podpis opiekuna/katechety*)

Kartę  zgłoszenia  należy  dostarczyć  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  4  października  2018  r. do  Pani  Renaty
Szczypy, „Dom Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4 w Puławach. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie biorą udziału
w konkursie. Informacje o kolejności występowania będzie można uzyskać w POK „Dom Chemika” tel.:  (081) 887-
96-01 i na stronie www.rodzina.pulawy.pl oraz na FB.

*zaznaczyć w przypadku katechetów

http://www.rodzina.pulawy.pl/
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OŚWIADCZENIE RODZICA

(wypełnia rodzic w przypadku udziału dziecka w konkursie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w karcie uczestnika do

potrzeb niezbędnych dla celów Konkursu (w rozumieniu Ustawy z dn.29 sierpnia 1997r. O ochronie danych

osobowych, Dz.U z 1997r Nr 133. poz.883), organizowanego przez Stowarzyszenie „Rodzina” z siedzibą

przy ul. Piramowicza 12, 24-100 Puławy, zwanym później ADO (Administrator Danych Osobowych).

□ Oświadczam,  że zostałem(am) poinformowany przez ADO i przyjmuję do wiadomości, iż:

1)  Dane  osobowe  podane  w  karcie  uczestnika  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  uczestnictwa  

w konkursie.

2) Mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania.

3)  Podanie  danych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  odmowa  ich  podania  jest  równoznaczna  z  brakiem

możliwości uczestnictwa w konkursie.

Data:.................................…...               ........................................................................................... 

(czytelne imię i nazwisko rodzica) 
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OŚWIADCZENIE OSOBY DOROSŁEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w karcie  uczestnika do potrzeb

niezbędnych  dla  celów  Konkursu  (w  rozumieniu  Ustawy  z  dn.29  sierpnia  1997r.  O  ochronie  danych

osobowych, Dz.U z 1997r Nr 133. poz.883), organizowanego przez Stowarzyszenie „Rodzina” z siedzibą

przy ul. Piramowicza 12, 24-100 Puławy, zwanym później ADO (Administrator Danych Osobowych).

□ Oświadczam,  że zostałem(am) poinformowany przez ADO i przyjmuję do wiadomości, iż:

1)  Dane  osobowe  podane  w  karcie  uczestnika  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  uczestnictwa  

w konkursie.

2) Mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania.

3)  Podanie  danych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  odmowa  ich  podania  jest  równoznaczna  z  brakiem

możliwości uczestnictwa w konkursie.

Data:....................................                  ............................................................................................ 

(czytelne imię i nazwisko) 


