
 

         XVI SPOTKANIE Z PIOSENKĄ RELIGIJNĄ  

                                              „PRO LAUDE TUA”  

                                                   poświęcone pamięci św. Jana Pawła II                                                                              

            pod patronatem Starosty Słupskiego, Wójta Gminy Smołdzino i SPN Smołdzino 

                  

Organizatorzy: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Smołdzinie,                                            

                           Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Smołdzinie. 

Termin spotkania: 25 października 2020 r. 

Miejsce spotkania: kościół parafialny w Smołdzinie 

    

Cel konkursu: 

- popularyzowanie pieśni religijnych;  

- rozbudzenie zainteresowań muzycznych;  

- pobudzenie wrażliwości artystycznej i kulturalnej;  

- umożliwienie zaprezentowania swojego talentu;  

- integracja środowiska katolickiego. 

 

Regulamin konkursu: 

1.Do udziału zapraszamy uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz                             

   osoby dorosłe.  

2. Każdy uczestnik przygotowuje jedną piosenkę o tematyce religijnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3.W konkursie mogą uczestniczyć tylko soliści. 

4.Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie nagrania wideo z wykonywanym utworem w  

formacie mp4 wraz ze skanem wypełnionej karty zgłoszenia do 15.10.2020r. pocztą 

elektroniczną na adres: sekretariat@smoldzino.edu.pl  w tytule: Przegląd piosenki 

religijnej.  

5.Uczestnik konkursu może śpiewać a capella, z akompaniamentem instrumentalnym 

dowolnej osoby lub z podkładem muzycznym na CD lub USB.  

6.Utwory zostaną ocenione przez jury. 

7. Jury wyłoni laureatów Przeglądu. 

8. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na internetowej stronie ZSP w Smołdzinie do dnia 

21.10.2020r. 

9. Nagrody i dyplomy laureatom zostaną wręczone 25.10.2020r. w kościele w Smołdzinie.  

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy przesłane drogą mailową. 

10. Laureaci konkursu wykonają swoje utwory przed zgromadzoną publicznością w kościele  

w Smołdzinie z zachowaniem warunków sanitarno-epidemiologicznych. 

11. Każdy uczestnik i opiekun obowiązkowo muszą mieć założoną maseczkę i rękawiczki.  

Maseczkę można zdjąć podczas wykonywania utworu.   

12. Podkład muzyczny należy przekazać przed finałowym koncertem do operatora dźwięku. 

 

Kryteria oceny wykonywanych utworów:                                                                                             
- dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu,                                                             

- muzykalność i warunki głosowe wykonawców,                                                                         

- oryginalność interpretacji,                                                                                                                  

- staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii),                                               

- ogólny wyraz artystyczny. 

mailto:sekretariat@smoldzino.edu.pl


Nagrody zostaną przyznane odpowiednio do trzech grup wiekowych: kl. I - IV, V - VIII                  

oraz szkoły ponadpodstawowe i dorośli. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, innego podziału nagród oraz 

ostatecznej interpretacji. Wyniki Przeglądu, zatwierdzone przez Jury są ostateczne.  

Zgłaszający zapewnia transport i opiekę uczestnika we własnym zakresie. Wszelkie kwestie 

sporne nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygał będzie Organizator konkursu.  

   Kontakt w sprawach konkursu:                                                                                                                             

    Sekretariat szkoły: 598 117  321  

 Mirosława Wódz: 539 909 364 e-mail wodz1961@wp.pl  

 
Nadesłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu XVI SPOTKANIA Z PIOSENKĄ RELIGIJNĄ „Pro Laude 

Tua” i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych 

uczestnika i umieszczaniem zdjęć i nagrań z koncertu na stronie organizatora w celach niekomercyjnych wg 

zasad RODO oraz wskazań Komisji Europejskiej nt. praw autorskich. 

         
Program XVI SPOTKANIA Z PIOSENKĄ RELIGIJNĄ „Pro Laude Tua” 

Niedziela 25 października 2020r.                                                              

      Kościół p.w. Trójcy Świętej w Smołdzinie 
      11.30 – 12.20 - Msza Święta                                                

      12.30 - 13.30 - Koncert laureatów  

 Przyjazd i powrót we własnym zakresie. 
    

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie Piosenki Religijnej  
 

1. Imię i nazwisko wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………….  

                                

2. Wiek wykonawcy: ……………………………………………………………….  

 

3. Tytuł utworu: ……………………………………………………………………. 

 

4. Nazwa Szkoły: 

…………………………………………………………………………………….  

 

5. Imię i nazwisko opiekuna: ………………………………………………………. 

  

6. Instrumenty do nagłośnienia: …………………………………………………….  

 

7. Liczba potrzebnych mikrofonów: ………………………………………………. 

 

8. Inne ważne informacje dla organizatora i operatora dźwięku  

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

                                                                                Podpis zgłaszającego   

                                                                                  

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


