
Konkurs  SACROSONG 2016 

im. ks. Juliana Chrościckiego 
 

REGULAMIN 
Organizatorem festiwalu jest Szkoła Podstawowa nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego i Fundacja im. ks. prof. 

Ryszarda Rumianka przy parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie. Obejmuje uczniów włochowskich 

przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. 

 Celem konkursu jest: 

1. umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu muzycznego  

2. pobudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych u dzieci szkół i przedszkoli włochowskich 

3. prezentacja i popularyzacja dziecięcych i młodzieżowych pieśni religijnych  

 Można występować tylko w kategorii solistów 

 Dana placówka typuje do trzech najlepszych wykonawców z różnych poziomów 

edukacyjnych 

Repertuar 

Należy przedstawić jeden utwór o tematyce religijnej. Czas prezentacji do 8 minut. Nie wykonujemy pieśni 

liturgicznych ani kolęd.  Mile wskazane pieśni o tematyce chrzcielnej lub patriotyczno-kościelnej w 

nawiązaniu do Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski.                                                                                                                                                                                                                                      

Jury powoływane jest przez organizatorów  i ocenia uczestników konkursu pod kątem: 

 Wykonanie utworu (intonacja, dykcja) 

 Emisja głosu 

 Ogólny wyraz artystyczny 

 Interpretacja 

 Opracowanie muzyczne (aranżacja, akompaniament, linia melodyczna) 

Terminy i miejsca: 

KONKURS  Szkoła Podstawowa  nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego Warszawa Włochy ul. Przepiórki 16/18   

 Sala gimnastyczna  dnia 21.04.2016 r. (czwartek) 

 Przedszkola godz. 12.00,  klasy 0-3 godz. 13.o0,   klasy 4-6 godz.14.00 

 Gimnazjaliści -  godz. 15.00 

FINAŁ –Warszawa, ul. Rybnicka 27  Sala teatralna  dnia 24.04.2016, godz. 12.00 (niedziela)     

                                                                                         



Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godzin przełuchań konkursowych w przypadku 

zbyt dużej liczby chętnych! O ewentualnej zmianie terminu osoby zgłoszne zostaną 

powiadomione nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem przesłuchań konkursowych. 

 

 Utwory mogą być wykonywane a’capella lub z towarzyszeniem instrumentu (z własnym akompaniatorem)  

lub z podkładem muzycznym (podkład nie może zawierać wokalnej linii melodycznej). Podkład należy 

dostarczyć razem z formularzem zgłoszeniowym na płycie CD (audio lub mp3 –ewentualnie mailem) 

podpisanej imieniem i nazwiskiem uczestnika. Informacja o sposobie wykonywania utworów musi być 

zaznaczona w formularzu zgłoszeniowym. 

 

 Oceny Jury  zostaną rozesłane do szkół i przedszkoli oraz na adres e-mail podany w formularzu. 

 

 Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. 

 

 Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie na formularzach zgłoszeniowych konkursu, które można 

pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp66waw.szkolnastrona.pl lub Fundacji im. ks. prof. 

Ryszarda Rumianka www.fundacjarumianka.pl. Wypełnione formularze należy dostarczyć do 

wyznaczonej osoby odpowiedzialnej na terenie danej szkoły (przedszkola) albo dostarczyć 

osobiście do Szkoły Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego Warszawa ul. Przepiórki 

16/18, kancelarii parafii św. Teresy lub biura Fundacji ks. Rumianka (ul. Rybnicka 27). 

Zeskanowane głoszenia można też przesłać drogą pocztową pod ww. adresy lub drogą 

elektroniczą na adres: ewa@pemaj.com   lub biuro@fundacjarumianka.pl 

 w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2016 r. 

 

 Podany w formularzu zgłoszeniowym program nie może być zmieniony. 

 

 Szczegółowe informacje dotyczące  konkursu można uzyskać: 

pod telefonem 503-175-412 lub 733-422-037 oraz  pod adresemi  e-mail: ewa@pemaj.com  lub 

biuro@fundacjarumianka.pl 

 
Udział w konkursie jest tożsamy z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
uczestnika,  nieodpłatne wykorzystanie nagrań w celach promocyjnych i publikację ich oraz 
wizerunku przez organizatora konkursu. 
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