„Ojcze, bądź moją Drogą, bądź Źródłem!”.
Karol Wojtyła

ZAPROSZENIE
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łowickiej
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w Konkursie Recytatorskim Poezji Chrześcijańskiej
oraz w Konkursie Poezji Chrześcijańskiej Śpiewanej
„Promieniowanie Ojcostwa”
który odbędzie się dn. 13 października 2018 o godz. 9.00
w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Łowiczu, ul. Brzozowa 15.

Regulamin konkursu:
1. Organizator:
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łowickiej.
2. Adresat:
Uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej oraz trzecich klas gimnazjum z terenu
diecezji łowickiej.
3. Warunki uczestnictwa:
Tematyka konkursu obejmuje poezję chrześcijańską. Prosimy, aby uczestnicy
zaprezentowali utwory z myślą przewodnią, odnoszącą się do tematu tegorocznego Dnia
Papieskiego tj. „Promieniowanie Ojcostwa”. Prosimy o dobór utworu odpowiedniego do
wieku uczestnika, oraz o dogłębne zrozumienie prezentowanych treści.
Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór.
Dopuszcza się występ solisty a capella lub z własnym akompaniamentem.
Dopuszcza się występy duetów.
Dopuszcza się wykorzystanie istniejącej muzyki lub skomponowanej na potrzeby
konkursu.
W przypadku, gdy uczestnikowi towarzyszyć ma własny akompaniator, organizator nie
zapewnia instrumentów muzycznych.
Podkład należy przynieść na konkurs na płycie CD w formacie mp3. Na płycie CD powinny
znajdować się tylko podkłady, które będą wykorzystane w konkursie. Płyta powinna być
podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika. O ile to możliwe prosimy o wcześniejsze
przesyłanie podkładów drogą mailową na adres podany w regulaminie.
Czas wykonania utworu nie może przekroczyć 5 minut.
4. Zgłoszenia:
Z każdej szkoły można zgłosić maksymalnie trzech wykonawców do konkursu
recytatorskiego oraz trzech do poezji śpiewanej. Zgłoszenia należy dokonywać
wyłącznie mailowo na adres: ksmlowicz@wp.pl dołączając jako załącznik wypełnioną
kartę zgłoszeniową oraz plik muzyczny (podkład) najpóźniej do dnia 7.10.2018r.
Wszelkie niespodziewane zmiany, które wynikną po wysłaniu przez Państwa zgłoszenia,
bardzo prosimy zgłaszać mailowo. W dniu konkursu nie ma możliwości wprowadzania
zmian!
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.
Plan przebiegu konkursu:
8.30-9.00 – zbiórka uczestników konkursu
9.00 – rozpoczęcie konkursu, I część przesłuchań
Ok 11.00 – przerwa, poczęstunek kawowo-ciastkowy
11.30 – 13.30 – II część przesłuchań
14.00 – obiad dla wszystkich uczestników i opiekunów w Zespole Szkół przy
ul. Grunwaldzkiej 9
Ok 15.00 – zakończenie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów
Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od ilości osób
występujących.

