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III FESTIWAL PAPIESKI im. JANA PAWŁA II TOTUS TUUS
BANIE 18.05.2018r.
REGULAMIN KONKURSU
I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Konkurs obejmuje twórczość Karola Wojtyły i Jana Pawła II oraz twórczość dedykowaną Janowi
Pawłowi II.
1. Konkurs jest organizowany wspólnie z: Parafią Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
w Baniach, Międzynarodowym Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach oraz
ks. Tadeuszem Giedrysem.
2. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży pamięci o wielkim Papieżu Polaku,
zamiłowania do jego twórczości oraz promocja młodych talentów.
3. W konkursie mogą brać udział soliści: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgminazjalnych, studenci i osoby dorosłe.
4. Konkurs obejmuje twórczość Karola Wojtyły i Jana Pawła II oraz utwory Jemu dedykowane.
Soliści wykonują 1 utwór muzyczny.. Solista/ka nie może wykonać piosenki z poprzednich edycjo
Festiwalu.
6. Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 6 minut.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA :
Festiwal w dn. 18.05.2018 r. rozpocznie się Mszą Świętą w kościele w Baniach o godz.10.00.
Następnie część konkursowa odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Turystyki, Kultury
i Sportu w Baniach o godz.11.00.
1. W festiwalu biorą udział soliści w trzech kategoriach wiekowych:
- Kategoria I- klasy 0-4 SP
- Kategoria II - klasy 5-7 SP + 2,3 gimnazjum
- Kategoria III - szkoły ponadgimnazjalne, studenci i dorośli
( instytucję delegującą może reprezentować maksimum 2 uczestników w danej kategorii )
Uczestnicy prezentują 1 utwór do słów Karola Wojtyły i Jana Pawła II, o Janie Pawle II albo
nawiązujący do nauczania Jana Pawła II *
Szczególnie pożądane będą utwory premierowe, autorskie, o ciekawej harmonii i nowoczesnym
charakterze. Będą one oddzielnie nagradzane.
2.

Uczestnicy przyjeżdżają z własnym akompaniamentem zarejestrowanym na płycie CD
lub
pendrivie,
4. Zgłoszenia do festiwalu przyjmowane będą na podstawie:
- dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia (formularz organizatora),
- oświadczenia instruktorów/opiekunów o zgodzie na wykorzystanie nagrań utworów zaprezentowanych
przez Uczestników podczas festiwalu,
- znajomość regulaminu potwierdzają opiekunowie Uczestników lub pełnoletni Uczestnicy, podpisując
czytelnie karty zgłoszeń,
- kompletnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy dostarczyć organizatorom pocztą lub na adres
mailowy do dnia: 11.05.2018 r. pod adres:
3.

Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu
ul. Skośna 7, 74-110 Banie, e-mail: biuro@mctkis.eu
(tel.91 41 66 366)
5. Laureat Grand Prix nie bierze udziału w następnych edycjach konkursu.
III. JURY
Komisja powołana przez organizatorów oceniać będzie Wykonawców w 3 kategoriach wiekowych
przyjmując następujące kryteria oceny:
- warunki głosowe
- muzykalność
- interpretacja
- dykcja
- ogólny wyraz artystyczny
- jury może przyznać nagrodę Grand Prix i dwie równorzędne nagrody w danej kategorii.
IV. PATRONACI
1. Patronat honorowy:
- Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga
- Wojewoda Zachodniopomorski
- Starosta Gryfiński
- Wójt Gminy Banie
2. Patronat medialny:
- Niedziela
- Arka – Telewizja Szczecin
- Radio Plus

V. KOŃCOWE INFORMACJE







organizatorzy przewidują dyplom uczestnictwa dla każdego i cenne nagrody
każdy z uczestników i opiekunów ma zapewniony skromny poczęstunek
organizatorzy nie zwracają kosztów podróży
zmiana repertuaru możliwa jest jedynie za zgodą organizatorów
każdy z uczestników i opiekunów powinien być ubezpieczony we własnym zakresie
szczegółowy program festiwalu będzie umieszczony od 14 maja 2018 r. na stronie internetowej
www.mctkis.eu oraz Facebooku Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu
w Baniach
 karta zgłoszenia i regulamin będzie na stronie www.mctkis.eu oraz Facebooku Międzynarodowego
Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach
- Do pobrania ze strony www.mctkis.eu piosenka finałowa Festiwalu. Totus Tuus – Cały Twój.
* Treść utworu oparta na konkretnej homilii, przemówieniu. W karcie podajemy tekst
źródłowy np. "Przemówienie do młodzieży na Westerplatte 12.06.1987r."

II FESTIWAL PAPIESKI im. JANA PAWŁA II TOTUS TUUS
BANIE 18.05.2018r.
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Uczestnictwa w konkursie piosenki papieskiej
BANIE 2018
1. Imię i nazwisko Uczestnika..............................................................................................................
klasa i instytucja delegująca..............................................................................................................
2. Kategoria wiekowa Uczestnika (właściwe podkreślić):
I – 0-4 SP
II – 5-7 SP + 2,3 gimnazjum
III - ponadgimnazjalne, studenci i osoby dorosłe
3. Instytucja, którą reprezentuje Uczestnik (szkoła, parafia, dom kultury lub inna instytucja)
pieczątka adresowa właściwej instytucji:
4. Osoba przygotowująca: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5. Repertuar:
a) tytuł utworu:.......................................................................................................................................
6.
b) autor muzyki:.....................................................................................................................................
7.
c) autor tekstu (jeżeli jest znany)............................................................................................................
Proszę podkreślić i zaznaczyć w kółku utwór premierowy
8. Czas trwania utworu (w minutach i sekundach):...............................................................................
9. Forma występu (właściwe podkreślić):
a) a cappella
b) z półplaybackiem (tylko CD, pendriv)
c) z akompaniamentem instrumentu (jakiego?)....................................................................................
10. Ilość mikrofonów i warunki techniczne wykonania:
................................................................................................................................................................
11. Krótka notatka o Wykonawcy (osiągnięcia muzyczne, zainteresowania, informacje, które można
wykorzystać do przedstawienia Uczestnika w czasie festiwalu):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ZAPOZNALIŚMY SIĘ Z REGULAMINEM

Podpis Uczestnika i Rodzica

Podpis osoby przygotowującej

............................................................

........................................................

Kompletnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy dostarczyć organizatorom do dnia 11.05.2018r.
pod adres: Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu, ul. Skośna 7, 74-110 Banie,
e-mail: biuro@mctkis.eu (tel.91 41 66 366)

