
♫ SACROSONG 20 18 ’  ♫ 

 
REGULAMIN 

X GMINNEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI RELIGIJNEJ 
 

 „Polonia semper fidelis” 
 

 „Proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz  

jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością ” 

                                                            

                                                                                      Święty Jan Paweł II      

 
 

Niniejszy regulamin jest przekazany do każdej ze szkół z terenu miasta i gminy Skawina. 

Prosimy Katechetów oraz Nauczycieli muzyki o przygotowanie i zgłoszenie przedstawicieli szkoły do 

udziału w przeglądzie.  

 

Honorowy patronat nad przeglądem objął Ksiądz Prałat Edward Ćmiel – Proboszcz Parafii 

Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie oraz Pan Piotr Ćwik - Wojewoda 

Małopolski. 

 

 
§ 1. 

Przegląd ma charakter otwarty dla uczniów szkół z terenu miasta i gminy Skawina. 
 

§ 2. 

Celem Przeglądu jest:  

- nawiązanie do jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, 

- propagowanie wartości i uwrażliwienie na piękno muzyki religijnej i patriotycznej, 

- umożliwienie młodym, utalentowanym osobom zdobycia nowych doświadczeń estradowych 

oraz sprawdzenia swoich umiejętności wykonawczych.  
 

  



§ 3. 

Przegląd odbędzie się w piątek 13 kwietnia 2018 roku: 

- godz. 8.45 – Msza święta w kościele parafialnym, 

- godz. 9.45 - rozpoczęcie przeglądu w budynku Zespołu Katolickich Szkół   

im. Jana Pawła II w Skawinie.  

Przewidywane zakończenie: ok. godziny 13.30. (czas może ulec zmianie w zależności od 

liczby uczestników) 
 

§ 4. 

Wykonawcy będą oceniani w następujących kategoriach:  

- szkoły podstawowe  klasy 1-4 

- szkoły podstawowe  klasy 5-7 

- szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.  

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych kategorii w przypadku 

zróżnicowania i dużej ilości wykonawców. 

§ 5. 

Każda szkoła biorąca udział w przeglądzie może wytypować maksymalnie dwóch 

wykonawców (soliści, duety, zespoły). 
 

§ 6. 

Warunkiem wzięcia udziału w Sacrosongu jest: 

- przygotowanie dwóch pieśni: 

 pierwsza: patriotyczno – religijna 

 druga: dowolna - religijna 

- dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia,  

- dokładne zapoznanie się z regulaminem. 
 

§ 7. 

Przyjmowanie zgłoszeń w Sekretariacie Szkoły do 04 kwietnia 2018 roku – tylko na kartach 

zgłoszenia.  

Zespół Katolickich Szkół im. Jana Pawła II 

ul. Ks. Troski 17a 

32-050 Skawina 

§ 8. 

Karta zgłoszeniowa została przekazana do każdej ze szkół, jest też dostępna na stronie internetowej szkoły:  

www.zks.nq.pl. 



 

§ 9. 

Czas prezentacji całego programu nie może przekraczać 7 minut. 
 

 

§ 10. 

Oceny występów uczestników Przeglądu, wyłonienia laureatów oraz przyznania nagród 

dokonuje Jury powołane przez organizatorów.  
 

§ 11. 

Podstawą oceny są następujące kryteria: 

- dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu, 

- muzykalność i warunki głosowe wykonawców,  

- oryginalność interpretacji, 

- staranność i dokładność wykonania, 

- ogólny wyraz artystyczny.  
 

§ 12. 

Decyzja Jury jest ostateczna. 
 

§ 13. 

Każdy z uczestników otrzymuje dyplom za udział, dla laureatów w każdej kategorii 

przewidziane są nagrody – wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w dniu przeglądu.  

  



KARTA ZGŁOSZENIA 

S A C R O S O N G  2 0 1 8 ’  

X GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ 

 

„Polonia semper fidelis” 

 
1. Dane Szkoły: 

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

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

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

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

 

2. Dane wykonawcy (imię i nazwisko/nazwa zespołu, klasa): 

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

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

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

3. Tytuły utworów: 

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

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

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

 

4. Wymagania techniczne: 

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

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

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

5. Opiekun ze strony szkoły - Osoba do kontaktu (dane): 

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

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

6. Inne informacje: 

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

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

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

 

 

 

7. Podpis osoby zgłaszającej: 

 

……………………………………………… 

 


