
 

 
   Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec  z s. w Chorzelowie 

      zaprasza uczniów klas IV - VI Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy Mielec  
     do wzięcia udziału w  Gminnym Konkursie Poezji i Piosenki o Papieżu Janie Pawle II 

         p .h. „Dziękujemy Ci, kochany Ojcze - za to, że Byłeś i Jesteś”,  który odbędzie  się  w 
       95 rocznicę   urodzin  Papieża w dniu  18 maja 2015 r.(poniedziałek)  o godz. 10.00  
       w  Ośrodku Kultury   w Chorzelowie. 

    Gminny Konkurs Poezji Karola Wojtyły organizowany jest w Roku św. Jana Pawła II. 
 
 Sejm RP 5 grudnia 2014 r  uchwalił rok 2015 Rokiem  św. Jana Pawła II – „w poczuciu 
moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący 
wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata”. Ta uchwała 
jest bardzo ważną decyzją naszego parlamentu, która zobowiązuje. Ukazuje największego 
z rodu Polaków, ogłoszonego przez Kościół świętym, który nie tylko był niezwykłym 
kapłanem, biskupem, kardynałem i papieżem, ale także wielkim polskim patriotą. Dzięki 
swojemu papieskiemu wyniesieniu i wielkiemu świadectwu wiary, które dawał całemu 
światu, nie omieszkał także zaświadczać o swojej miłości do rodzinnego kraju, zachęcając 
innych do miłości i szacunku do swojej ojczyzny. 
  

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 13 maja 2015 r. 
Prosimy o terminowe składanie kart -  zgłoszeń. 

W załączeniu przesyłamy Regulamin Konkursu i kartę – zgłoszenie. 

 
Życząc sukcesów zapraszamy do udziału w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN  GMINNEGO KONKURSU 
POEZJI I PIOSENKI O PAPIEZU JANIE PAWLE II 

p .h. „Dziękujemy Ci, kochany Ojcze - za to, że Byłeś i Jesteś”, 
CHORZELÓW 2015 

  1.ORGANIZATOR 
        Organizatorem konkursu jest Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu  Gminy Mielec 
     z s. w Chorzelowie. 
 

2. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU 
    Konkurs odbędzie się dnia 18 maja 2015 r.(poniedziałek)  o godz. 10.00 w sali widowiskowej 
    Ośrodka Kultury 

 

3. CEL KONKURSU: 
     Celem konkursu jest poznawanie nowych tekstów recytowanych i śpiewanych poświęconych 
     Św. Janowi Pawłowi II . 
 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
    Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-  VI Szkół Podstawowych oraz 
    klas I-III   Gimnazjów z terenu Gminy Mielec. 
 

5. KATEGORIE WIEKOWE: 
    Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe 

- klasy IV - VI Szkoły Podstawowe 
- klasy I- III Gimnazja 
oraz dwie kategorie wykonawcze 
- recytacja 
- piosenka 
Każda szkoła po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do konkursu gminnego typuje –  
-  Szkoły Podstawowe  do 3 wykonawców  z każdej kategorii wykonawczej, 
 - Gimnazja – do 5 wykonawców  z każdej kategorii wykonawczej. 

 

   6. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE: 
a) W konkursie mogą powinny być  prezentowane  wiersze lub piosenki poświęcone bądź 

dedykowane Ojcu Świętemu – Janowi Pawłowi II . 
b) Każdy wykonawca  prezentuje 1 utwór ( wiersz  bądź piosenka) . 
 

7. KRYTERIA OCENY I NAGRODY: 
 a)   Komisja artystyczna powołana przez organizatora oceniać będzie: 
       interpretację, kulturę słowa, formę prezentacji, dobór repertuaru,   ogólny wyraz artystyczny 

       b) W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia 
  8. TERMIN I MIEJSCE ZGŁOSZEŃ: 
        Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 13 maja 2015 r. na adres Ośrodka Kultury 
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec, 39-331 Chorzelów 307 
bądź drogą elektroniczną: sokis_chorzelow@poczta.onet.eu  lubbozena.t@sokis.eu 
Informacje dodatkowe: 
 - Uczestnicy udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego podczas 
przeglądu za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych oraz na przetwarzanie 
swoich danych osobowych przez SOKiS Chorzelów 
- Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystania prezentacji 
przeglądowych( bez wypłacania honorariów) w mediach oraz realizacji nagrań i różnorodnych 
publikacji dokumentujących, promujących i popularyzujących Gminny Konkurs Poezji i Piosenki o 
Papieżu Janie Pawle II 
- Wyniki przeglądu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej organizatora 
oraz w mediach. 
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KARTA – ZGŁOSZENIE 
GMINNY KONKURS 

POEZJI I PIOSENKI O PAPIEZU JANIE PAWLE II 
p .h. „Dziękujemy Ci, kochany Ojcze - za to, że Byłeś i Jesteś”, 

CHORZELÓW 2015 
 

 
 
1. Imię i nazwisko................................................................................ 
 
2. Szkoła 

Podstawowa/gimnazjum.......................................................................... 
 
3. Kategoria wykonawcza........................................................................ 
 
4. Wiersz/piosenka/ autor/ kompozytor 
      A)......................................................................................... 
  
           
 
5. Imię i nazwisko opiekuna............................................................ 
 
 
 
                                                                               ................................................ 
                                                                                    Pieczęć Szkoły i podpis 
 
 
 
 
 
 


