
REGULAMIN 
 

FESTIWALU PIOSENKI RELIGIJNEJ 

„PIOSNKI O BŁ. EDMUNDZIE” 
ON-LINE 

 

UPAMIĘTNIAJĄCY 

   150 rocznicę śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego 
 

    Pod patronatem  
                                                     Przewielebnej Matki Prowincjalnej 

                          s. M. Bronisławy Wieczorek 

 

 

 

 

 

ORGANIZATORZY: 

 s. Urszula Tomaśko, s. Angelika Stala 

 

CELE FESTIWALU: 

- uczczenie 150 rocznicy śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego; 

- przybliżenie dzieciom osoby bł. Edmunda Bojanowskiego poprzez śpiew; 

- popularyzacja piosenek o bł. Edmundzie; 

- prezentacja umiejętności wokalnych i artystycznych dzieci; 

- rozbudzanie zainteresowań muzycznych wśród dzieci. 

UCZESTNICY KONKURSU: 

Do udziału zapraszamy dzieci z Ochronek Sióstr Służebniczek NMP NP – prowincji 

tarnowskiej. 

KATEGORIE WIEKOWE: 

• 3-4 latki: soliści, zespoły wokalne (max 5 dzieci); 

• 5-6 latki: soliści, zespoły wokalne (max 5 dzieci). 

KRYTERIA OCENY: 

• dobór repertuaru; 

• emisja głosu, intonacja; 



• sposób prezentacji utworu; 

• ogólny wyraz artystyczny (pomysłowość, zgodność z tematyką konkursu, strój, 

prezentacja sceniczna). 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

• Dobór piosenek o bł. Edmundzie jest dobrowolny; 

• Każde przedszkole może zaprezentować maksymalnie: 1 utwór solo 

i 1 zespołowy z każdej grupy wiekowej; 

• Liczba zwrotek w piosence nie powinna przekraczać 3; 

• Filmiki z nagranymi utworami piosenek należy przesłać w formie linku lub na płycie 

CD do Organizatorów łącznie z kartą zgłoszeń na adres e-mail: utomasko@gmail.com 

 

TERMINY: 

• Ogłoszenie rozpoczęcia konkursu 23 kwietnia 2021 r.; 

• Telefoniczne zgłoszenie udziału z podaniem liczby uczestników do 7 maja 2021 r.; 

• Termin wysyłania nagrań konkursowych do 28 maja 2021 r.; 

• Powołana przez Organizatora Komisja oceni nadesłane nagrania i na ich podstawie 

przyzna miejsca i nagrody w dniach 1 - 3 czerwca 2021 r.; 

• Ogłoszenie wyników nastąpi 4 czerwca 2021 r.; 

• Rozdanie dyplomów oraz nagród dla zwycięzców nastąpi w terminie i możliwości 

przekazu ustalonym przez organizatorów. 

 

NAGRODY: 

Organizatorzy przewidują pamiątkowe dyplomy dla każdej Ochronki oraz uczestnika 

konkursu. Ponadto nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca oraz ewentualnych 

wyróżnień. 

 

USTALENIA KOŃCOWE: 

1) Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy; 

2) Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika 

konkursu oraz jego rodziców bądź prawnych opiekunów na umieszczenie zdjęć  

i nazwisk laureatów na stronie internetowej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP 

NP. www.sluzebniczki.pl.; 

3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w organizacji konkursu. Kwestie sporne 

będą rozstrzygane przez Organizatora. 

 

WSZELKICH DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ 

ORGANIZATORZY KONKURSU: 

 

s. Urszula Tomaśko – tel. kont.: 784-397-852      s. Angelika Stala – tel. kont.: 607-232-747                         

 

Załączniki do Regulaminu: 

 

1. Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia SOLISTY  

2. Załącznik nr 2 – Karta zgłoszenia ZESPOŁU 
 

mailto:utomasko@gmail.com


 

…………………………………………. 

 (pieczęć przedszkola) 

  

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 
 FESTIWALU PIOSENKI RELIGIJNEJ 

    „PIOSNKI O BŁ. EDMUNDZIE” 
 

             
 

1. IMIĘ I NAZWISKO SOLISTY 

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

 

2. KATEGORIA WIEKOWA 

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

 

3. TYTUŁ WYKONYWANEGO UTWORU 

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

 

4. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA 

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

 

ZGODA RODO 

Oświadczam, iż zapoznałam się z treścią regulaminu konkursu piosenki religijnej i w pełni  

go akceptuję, jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Przetwarzane dane mogą być 

publikowane zgodnie z powyższymi zasadami w celu promocji na stronie Zgromadzenia Sióstr 

Służebniczek NMP NP. www.sluzebniczki.pl. Jestem świadoma, że mam prawo dostępu  

do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

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

       (miejscowość, data) 
                                                                              …….............……………….………………….. 

                                                            (podpis RODZICA/opiekuna)     
            
 

 



 

 

…………………………………………. 

 (pieczęć przedszkola) 

  

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU 
NA 

FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ 

 „PIOSNKI O BŁ. EDMUNDZIE” 
 

 
               

 

1. NAZWA ZESPOŁU – GRUPY PRZEDSZKOLNEJ 

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

 

2. KATEGORIA WIEKOWA 

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

 

3. TYTUŁ WYKONYWANEGO UTWORU 

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

 

4. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA 

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

 

ZGODA RODO 

Oświadczam, iż zapoznałam się z treścią regulaminu konkursu piosenki religijnej i w pełni  

go akceptuję, jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Przetwarzane dane mogą być 

publikowane zgodnie z powyższymi zasadami w celu promocji na stronie Zgromadzenia Sióstr 

Służebniczek NMP NP. www.sluzebniczki.pl. Jestem świadoma, że mam prawo dostępu  

do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

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

       (miejscowość, data) 
                                                                               ............…….…………………………….. 

                                                                   (podpis opiekuna grupy)                                                                                                                                        


