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Regulamin Gminnego Konkursu Papieskiego  

 

Honorowy patronat nad konkursem objął 

Pan Edward Dobrzański, Wójt Gminy Czarna 

 

I. Regulamin Gminnego Konkursu Krasomówczego 

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Medyni 

Głogowskiej. 

 

2. Zakres tematyczny: życie i działalność Jana Pawła II oraz ludzi z nim związanych. 

 

3. Tematyka wystąpienia może dotyczyć:  

 postaci św. Jana Pawła II,  

 wartości, jakie propagował,  

 sylwetki osób, z którymi przebywał, 

 misji, jaką pełnił w świecie. 

 

4. Cele konkursu:   

 kultywowanie tradycji związanych z pamięcią o Rocznicy Urodzin Karola 

Wojtyły, 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oratorskich uczniów, 

 rozwijanie wrażliwości na słowo, ekspresji i wrażliwości estetycznej, 

 doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci, 

 uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze, 

 podnoszenie poziomu kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa. 
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5. Zasady uczestnictwa:   

 konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych gminy Czarna. 

 konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 

I kategoria : klasy IV – VI  

II kategoria : klasy VII – VIII   

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz 

nagrania występu krasomówczego w wersji video w formatach: MP4, AVI, WMV na 

adres e-mail: alina1wos@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2021 

roku. 

 

6. Każdy uczestnik przygotowuje występ krasomówczy, który nie powinien przekraczać 

10 minut,  nagrany występ powinien być poprzedzony komentarzem pozwalającym na 

identyfikację uczestnika (imię i nazwisko, opiekun, klasa, szkoła). 

 

7. Kryteria oceny:   

 wartość merytoryczna prezentacji,  

 kunszt oratorski,  

 kompozycja prezentacji,  

 kultura słowa (poprawność językowa, dykcja), 

 ogólne wrażenie artystyczne. 

 

 

II. Regulamin Gminnego Konkursu Wokalnego  

       
1. Cele: 

 kultywowanie tradycji związanych z pamięcią o Rocznicy Urodzin Karola Wojtyły 

oraz upowszechnianie śpiewu pieśni religijnych w miesiącu Maryjnym. 

 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych. 

 

2. Uczestnicy: 

 w konkursie mogą wziąć udział dzieci (soliści) szkół podstawowych. 

 konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach: 

                        klasy IV – VI 

                        klasy VII – VIII 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 każdy uczestnik konkursu przygotowuje tylko jedną pieśń Maryjną, 

 uczestnikom pozwala się w przygotowywanym repertuarze uwzględniania pieśni  

z repertuaru oazowego, 
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 opracowane utwory należy nagrać w wersji video w formatach: MP4, AVI, WMV 

i przesłać jako załącznik z wypełnioną kartą zgłoszeniową na adres e-mail: 

edward.wandas@gmail.com do dnia 10.05.2021 r., 

 utwory mogą być wykonane z akompaniamentem dowolnych instrumentów lub 

podkładu muzycznego. 

 niedozwolone jest użycie playbacku, 

 każdy uczestnik przygotowuje występ wokalny, który nie powinien przekraczać  

5 minut,  nagrany występ powinien być poprzedzony komentarzem pozwalającym 

na identyfikację uczestnika (imię i nazwisko, opiekun, klasa, szkoła). 

 

4. Kryteria oceny: 

 w celu oceny prezentowanych występów powołana zostanie przez Organizatorów 

Komisja Konkursowa, która dokona oceny wg ustalonych przez siebie kryteriów  

w oparciu o niniejszy regulamin.  

 Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 

 czystość śpiewu i wyrazistość wykonywanego tekstu, 

 dobór repertuaru do wieku wykonawcy, 

 stopień trudności wykonywanego utworu, 

 ogólny poziom artystyczny. 

 

III. Organizacja konkursu:   

 
1. Nadesłane prezentacje konkursowe oceni komisja powołana przez organizatora, 

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 18.05.2021r. na stronie internetowej 

Szkoły Podstawowej w Medyni Głogowskiej oraz na Facebooku szkoły, 

3.  Nagrody i dyplomy będzie można odebrać po ogłoszeniu wyników w sekretariacie 

szkoły. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestników na 

publikację wyników konkursu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Medyni 

Głogowskiej. 

5. Postanowienia końcowe:   

 wszelkich informacji udzielają koordynatorzy konkursu: Alina Woś i Monika 

Kowalczyk (tel. 791612543) oraz s. Iwona Wań i Edward Wandas (tel. 

668580540), 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, 

 regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej 

naszej szkoły zsmedgl.pl 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO  UDZIAŁU W KONKURSIE!  
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