
Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem…, śpiewajcie swoim życiem. 

(św. Augustyn) 

Regulamin XXII edycji 

Ostrowskiego Konkursu Piosenki Religijnej „Cecyliada” 

1. Cele konkursu: 

- uczczenie 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 

-  wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej. 

- popularyzacja piosenki religijnej i patriotycznej 

- rozwijanie talentów i wymiana doświadczeń 

- wspólna modlitwa przez śpiew 

- wzmacnianie więzi rodzinnych i międzyludzkich 

2. Organizatorzy: 

- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim 

- Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostrowie Wielkopolskim 

Koordynator konkursu: Teresa Zadka, tel. 508 268 429  

3. Organizacja konkursu: 

Etap pierwszy – przesłuchania konkursowe, termin: 26.10.2019 r. (sobota) godzina 10.00, 

miejsce: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim  

ul. Staroprzygodzka 112. 

Wszyscy zgłoszeni do konkursu biorą udział w przesłuchaniach. Spośród nich komisja 

konkursowa kwalifikuje 10 finalistów do koncertu finałowego. 

Etap pierwszy połączony jest z warsztatami muzycznymi, podczas których zostanie przygotowana 

piosenka finałowa. 

4. Uczestnicy konkursu: 

- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz schole parafialne. 

 

 



5. Warunki uczestnictwa: 

- konkurs odbywa się w następujących kategoriach: 

• soliści z klas I – IV 

• soliści z klas V – VIII 

• zespoły wokalne i zespoły wokalno-instrumentalne 

• schole parafialne 

istnieje możliwość zgłoszenia uczestników w dwóch kategoriach. 

- każdy uczestnik prezentuje jedną piosenkę religijną 

6. Termin i sposób zgłoszenia 

- do 19.10.2019 r. 

Formularz zgłoszeniowy (w załączniku) należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja 

Rataja w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staroprzygodzka 112 

lub na adres mailowy: podstawowa6@wp.pl 

7. Uczestników oceniać będzie profesjonalne niezależne jury. 

8. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane wg kategorii: 

- kategoria soliści: 

• imię i nazwisko solisty, tytuł utworu, imię i nazwisko nr telefonu lub adres e-mail osoby 

przygotowującej, podpisaną zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w publikacjach 

papierowych i elektronicznych( wzór zgody w załączniku) 

• - kategoria zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne: 

• nazwa zespołu, liczba uczestników, tytuł utworu, imię i nazwisko nr telefonu lub adres e-mail  

osoby przygotowującej , podpisaną zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w 

publikacjach papierowych i elektronicznych( wzór zgody w załączniku) 

• - kategoria schole parafialne 

• nazwa zespołu, liczba uczestników, tytuł utworu, imię i nazwisko  nr telefonu lub adres e-mail  

osoby przygotowującej , podpisaną zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w 

publikacjach papierowych i elektronicznych( wzór zgody w załączniku) 

9. Postanowienia końcowe 

• Soliści lub zespoły, które będą korzystać z podkładu muzycznego, zobowiązani są do 

• dołączenia go na podpisanej płycie CD wraz ze zgłoszeniem. 

• Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do odmowy prezentacji utworów 

• zgłoszonych po terminie (podkłady muzyczne przesłane po terminie nie będą 

• uwzględnione). 

 

 



10. Dodatkowe informacje: 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja 

ul. Staroprzygodzka 112 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

Tel. 62 7382521 

e-mail: podstawowa6@wp.pl 

Regulamin dostępny również na stronie internetowej szkoły: www.podstawowa6.pl 

W załączeniu karta zgłoszenia, wzór zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka w publikacjach 

papierowych i elektronicznych związanych z konkursem . 

 

 


