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Regulamin Konkursu 

muzycznego 

„Bądź blisko ŚDM” 
 

- wykonanie hymnu 

Światowych Dni Młodzieży 

Kraków 2016 
 
 

 

Parafialny Komitet Organizacyjny ŚDM w Rabce – Zdroju: 

 

e-mail:        komitet.sdm.rabka@gmail.com 

Facebook:   www.facebook.com/sdmrabka 

 

Justyna Czyszczoń – Przewodnicząca Parafialnego Komitetu Organizacyjnego ŚDM 

Parafia św. Teresy, ul. Parkowa 9, 34 – 700 Rabka – Zdrój; 

tel. 505 534 518 

mailto:komitet.sdm.rabka@gmail.com
http://www.facebook.com/sdmrabka
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 Temat konkursu: „Bądź blisko Światowych Dni Młodzieży”. 

 Organizatorzy konkursu:  
Parafialny Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży w Rabce – Zdroju; 

 Patronat Honorowy: 

 Burmistrz Rabki-Zdroju mgr inż. Ewa Przybyło 

 Proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju ks. dr Paweł Duźniak 

 Proboszcz parafii św. Teresy od Dz. Jezus w Rabce –Zdroju ks. Dariusz Pacula 

 Proboszcz parafii św. MB Częstochowskiej w Rabce-Zdroju ks. Tadeusz Bogucki 

 Proboszcz parafii św. Brata Alberta w Chabówce ks. Paweł Skowron 

 Proboszcz parafii św. NMP Matki Kościoła w Rdzawce ks. Piotr Wojtyła 

 Proboszcz parafii św. MB Królowej Polski w Ponicach ks. Mieczysław Pajdo; 

 Patronat Medialny: 

 Gość niedzielny, 

 Partnerzy: 

 MOK w Rabce – Zdroju, 

 Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy Diecezji Kieleckiej Betania, 

 Kopalnia Soli w Wieliczce, 

 Cele konkursu: 

 zainteresowanie młodzieży i dzieci niezwykłym wydarzeniem naszych czasów, 

jakim są Światowe Dni Młodzieży w lipcu 2016 r. w Krakowie, 

 pogłębianie wiedzy i świadomości na temat Światowych Dni Młodzieży, 

 zaangażowanie jak największej grupy młodych w to wielkie dzieło, 

 rozwój zdolności muzycznych. 

 Przedmiotem konkursu muzycznego jest wykonanie oficjalnego hymnu 

Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 w dowolnym języku i stylu 

muzycznym. 

 Konkurs jest skierowany do mieszkańców Miasta i Gminy Raba – Zdrój: 

przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz rodzin,  

 Konkurs rozgrywany będzie w następujących kategoriach wiekowych: 

 kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie klasy „0”, 

 kategoria II – uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej, 

 kategoria III – uczniowie klas 4 - 6 szkoły podstawowej, 

 kategoria IV – uczniowie gimnazjum 

 kategoria V – uczniowie szkoły średniej 

 kategoria VI – uczniowie szkoły specjalnej 

 Do konkursy przystąpić mogą zarówno soliści jak i zespoły.  

  Oddzielną VII kategorię stanowić będą rodziny. 

  Główne kryteria oceny:  
 poziom wykonawczy i stopień trudności występu,  

 dramaturgia i interpretacja, 

 artykulacja słowna i muzyczna, 

 ekspresja muzyczna, 

 stylowość wykonania,  

 walory brzmieniowe,  

 emisja głosu,  

 intonacja, 
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 ogólne wrażenie, 

 mile widziane rekwizyty w barwach Światowych Dni Młodzieży,  

również te wykonane ręcznie, 

 własny akompaniament. 

  Powołanie Komisji Konkursowych: 

 Komisje konkursową w przedszkolach i szkołach powołuje Dyrekcja placówki. 

 Komisję półfinałową i finałową powołuje organizator Konkursu. 

  Zasady uczestnictwa i terminarz konkursu: 

 do konkursu zapraszamy każdą klasę, grupę lub solistów oraz rodziny. 

 etap szkolny: szkoła wyłania dwóch reprezentantów (solistów lub zespoły)                 

w każdej kategorii wiekowej, 

 Rodziny pragnące wziąć udział w konkursie muzycznym zgłaszają się 

bezpośrednio do organizatorów; 

 półfinał -  komisja wybiera pięciu najlepszych wykonawców (solistów lub 

zespoły) z każdej kategorii wiekowej  oraz 5 najlepszych wykonań rodzinnych, 

 finał: komisja wybiera trzech najlepszych wykonawców (solistów lub zespoły)            

w każdej kategorii wiekowej oraz trzy najlepsze wykonania rodzinne; 

 przesłuchania półfinałowe odbędą się ok 10 lutego w Galerii „Pod Aniołem” 

(dokładna informacja będzie podana odpowiednio wcześniej);  

 finał – około 10 kwietnia 2016 r. 

  Zgłoszenia do konkursu: 

Zgłoszenia do konkursu muzycznego należy dokonać przesyłając lub dostarczając 

listę osób  (załącznik 1) do dnia 15 grudnia 2015 r.: na adres: 

Parafia św. Teresy 

ul. Parkowa 9, 34-700 – Rabka – Zdrój, 

bądź zgłosić bezpośrednio do organizatorów: Justyna Czyszczoń – tel. 505 53 45 18; 

  Zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie: 

Do każdej listy osób zakwalifikowanych do półfinału w konkursie muzycznym 

należy dołączyć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w konkursie, 

publiczną prezentację piosenki, publikację zdjęć i zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych – załącznik 2 do regulaminu; 

  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 

 wyniki konkursu zostaną podane do dnia 20 kwietnia 2016 r. na stronie 

internetowej parafii  www.parafia.brat.pl i www.parafia.rabka.swmm.eu 

zakładka: Światowe Dni Młodzieży                     
i Facebook: www.facebook.com/sdmrabka; 

 uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniach 1 - 4 maja 2016r.                                 

w Amfiteatrze; 

 organizatorzy przewidują wykonanie hymnu przez nagrodzonego 

wykonawcę, 

 każdy uczestnik otrzyma dyplom, najlepsi wykonawcy – nagrody rzeczowe,  

a opiekunowie (nauczyciele) – podziękowania. 

  Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej parafii św. Teresy: 

www.parafia.brat.pl i św. Marii Magdaleny: www.parafia.rabka.swmm.eu  

zakładka: Światowe Dni Młodzieży.  

 

http://www.parafia.brat.pl/
http://www.parafia.brat.pl/
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  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień 

zawartych w regulaminie.  

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu oraz terminów konkursu. 

 

 

 

 

Zespół ds. Konkursu Muzycznego i Plastycznego „Bądź blisko ŚDM” 

powołany przez Parafialny Komitet ŚDM: 

 

Karolina Niżnik 

Bożena Sarka 

Ewa Kulka 

Natalia Przała 

 

Konsultacje:                                               

 

Ks. Proboszcz Dariusz Pacula 

Kinga Brandys 

Piotr Kowalcze 

Małgorzata Zięba 
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Załącznik 1.                     KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

MUZYCZNEGO 

 
WYKONAWCA  LUB   

WYKONAWCY   

(imię, nazwisko, wiek lub 

nazwa zespołu i lista osób) 

 

WYMAGANIA 

SPRZĘTOWE 

1) NAZWA, ADRES I TELEFON 

SZKOŁY ORAZ IMIĘ                         

I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA 

PROWADZĄCEGO  

2) ADRES ZAMIESZKANIA               

I TELEFON KONTAKTOWY 

W KATEGORII RODZINNEJ 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROSIMY, ABY WYPEŁNIONĄ KARTĘ DOSTARCZYĆ DO DNIA  15 GRUDNIA 2015 R.     

NA  ADRES: 

 

PARAFIA ŚW. TERESY 

UL. PARKOWA 9, 34-700 RABKA-ZDRÓJ 

e-mail:        komitet.sdm.rabka@gmail.com               tel.  505 53 45 18 

 

 

mailto:komitet.sdm.rabka@gmail.com
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ZAŁĄCZNIK 2.             

 

DO  REGULAMINU  KONKURSU  MUZYCZNEGO 

„Bądź blisko Światowych Dni Młodzieży” 
 

 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ucznia biorącego udział w konkursie 

 

 

 

 

          Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka ....................................................................................................., 

ucznia / uczennicy klasy ................. (nazwa 

szkoły/przedszkola)…................................................................................................................

.... 

do celów związanych z jego udziałem w KONKURSIE  MUZYCZNYM „Bądź blisko 

ŚDM” i  na publiczną prezentację piosenki oraz  publikację zdjęć. 

 

 

 

 

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

         (miejscowość, data)                                          (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 


