
REGULAMIN  

KONKURSU NA HYMN 

ZESPOŁU KATOLICKICH SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SKAWINIE 

Z okazji 100-lecia urodzin Karola Wojtyły oraz obchodów 25-lecia 
istnienia Zespołu Katolickich im. Jana Pawła II w Skawinie 

zapraszamy do udziału w konkursie na tekst i melodię 
hymnu naszej szkoły 

I. Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Katolickich Szkół im. Jana Pawła II w 
Skawinie. 

2. Nadzór nad przebiegiem konkursu pełni p. Joanna Bielawska. 

II. Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego tekstu, który stanie się 
hymnem szkoły. 

2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej melodii i harmonizacji (sopran 
oraz akordy), która stanie się hymnem szkoły. 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie, absolwenci szkoły, 
rodzice uczniów oraz wszyscy zainteresowani. 

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i/lub grupowo. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną wersję tekstu oraz jedną wersję melodii 
wraz z harmonizacją. Dopuszcza się możliwość drugiej wersji projektu, jeśli 

jest on realizowany grupowo. 

4. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
regulaminie. 

5. Prace powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora/autorów 
zarówno w przypadku tekstu, jak i muzyki. 



6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków 
konkursu oraz postanowień Komisji Konkursowej. 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 

1. Tematyka hymnu Zespołu Katolickich Szkół w Skawinie powinna być 
związana ze szkołą i jej Patronem Św. Janem Pawłem II oraz zawierać 
przesłanie i wartości zgodne z nauczaniem doktryny Kościoła Katolickiego. 

Prace sprzeczne z nauczaniem Kościoła Katolickiego zostaną odrzucone. 

2. Hymn powinien zawierać przynajmniej 4 zwrotki (maksymalnie 7 zwrotek)   

i refren. 

3. Konkurs będzie przebiegać dwuetapowo: 

 w pierwszym etapie należy zgłosić tekst; Komisja wyłoni najlepszy 
tekst, który zostanie opublikowany na stronie internetowej ZKS dnia 
09.03.2020 r. 

 w drugim etapie należy zgłosić muzykę do wyłonionego w pierwszym 
etapie tekstu i opublikowanego na stronie internetowej ZKS 

4. Prace konkursowe należy przekazać zarówno w formie elektronicznej 
(pendrive, płyta CD/DVD), jak i papierowej. 

Zapis muzyczny powinien zawierać pełną harmonię oraz melodię rozpisaną w 
nutach w czterogłosie lub linię sopranu wraz z układem akordowym nad linią. 
Pod linią sopranu powinien znajdować się wyraźnie rozplanowany tekst 
odpowiadający zapisowi nutowemu. Praca nie powinna zwierać błędów 
harmonicznych. 

Do zapisu nutowego należy dołączyć nagranie MP3 muzyki w postaci 
poprawnie wykonanego utworu wraz z akompaniamentem. 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Prace należy składać 

 tekst - pierwszy etap do dnia 28.02.2020 r. (piątek) do sekretariatu 

szkoły (ul.Ks.Troski 17a, Skawina) 



 muzyka – drugi etap do dnia 08.04.2020 r. (środa) do sekretariatu 

szkoły (ul.Ks.Troski 17a, Skawina) 

2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie 
konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

3. Organizator nie zwraca przekazanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie 
możliwość publikowania wybranego tekstu i melodii. 

4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw 
autorskich na rzecz Zespołu Katolickich Szkół im. Jana Pawła II w Skawinie. 

5. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne 
oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie 
narusza ich praw majątkowych i osobistych praw autorskich. 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych 

1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

• zgodność treści z tematem 

• nawiązanie do Patrona szkoły – Św. Jana Pawła II, wartości katolickich  

• oryginalność tekstu i muzyki (tekst i muzyka nie mogą być kopią już 
istniejących utworów, w linii melodycznej dopuszcza się zbieżność następstwa 
melodycznego z innym utworem do 3 nut) 

• zaprezentowanie charakteru szkoły i jej Patrona 

• poprawność merytoryczna i językowa oraz muzyczna (poprawna harmonia i 
zapis nutowy) 

• odzwierciedlenie charakteru szkoły, która kształci dzieci i młodzież 

• atrakcyjność, pomysłowość 

• walory artystyczne 

VII. Ocena prac konkursowych 

1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie: 



• p. Joanna Bielawska 

• p. Alicja Trzaska 

• p. Jakub Grzywa 

• ks. Marcin Maciążka 

• ks. Sławomir Półtorak 

2. O poziomie artystycznym rozstrzyga Komisja Konkursowa. 

3. Komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tekście. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i 
nazwiska zwycięscy konkursu. 

5. Informacja o zwycięskiej pracy znajdzie się na stronie internetowej szkoły 
dnia 20.04.2020 r. 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania 
zwycięzcę/ zwycięzców konkursu. 

2. Za udział w konkursie przewiduje się atrakcyjne nagrody: 

 tekst – pierwszy etap, nagroda w wysokości 1000 zł 

 muzyka – drugi etap, nagroda w wysokości 1000 zł 

3. W przypadku, gdy żadna ze zgłoszonych prac nie spełni wymagań 
niniejszego regulaminu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do 
anulowania konkursu i/lub przełożenia go na inny termin. 

Zwycięski tekst hymnu zostanie uroczyście wykonany  podczas obchodów 
Jubileuszu 25-lecia Zespołu Katolickich Szkół. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY                                                 Organizator konkursu 

                               Elżbieta Drążek 
Dyrektor Szkoły 


