
 

Regulamin Festiwalu Piosenki Twórczej „Dla Jana Pawła II” 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,  

 lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,                                                                         

lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 

Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość. 

                                                                             Jan Paweł II 

§ 1  

Celem konkursu jest: 

 poznanie sylwetki i głównych wydarzeń z życia Jana Pawła II 

 kształtowanie własnej osobowości opierając się na przykładzie Jana Pawła II 

 kształtowanie wartości: dobra, szacunku, sprawiedliwości; miłości, tolerancji 

 rozwijanie pomysłowości i twórczej ekspresji przy układaniu treści piosenek 

 propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci  

 promocja dziecięcej twórczości, 

 promocja młodych wykonawców biorących udział w konkursie, 

 popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych, 

 rozwijanie talentów estradowych, 

§ 2  

Organizatorem konkursu jest  PRZEDSZKOLE 57 W LUBLINIE oraz UNIWERSYTET 
OTWARTY KUL 

§ 3  

Festiwal ma zasięg lokalny. Jego uczestnikami mogą być dzieci z lubelskich 
przedszkoli. 

§ 4  

1.Uczestnikami Festiwalu mogą być: soliści, zespoły (maksymalna liczba osób w 
zespole to 10 osób). Każde przedszkole reprezentuje jedną z wybranych form 
uczestnictwa. 

2. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymają dyplomy i upominki. 

§ 5  

1.W konkursie mogą być wykonywane piosenki wyłącznie w języku polskim. Tekst 
piosenek układają nauczyciele wspólnie z dziećmi. Powinien on dotyczyć wartości 
głoszonych przez Jana Pawła II np.: miłości do rodziców, przyjaźni, dobra, tolerancji i 



szacunku do innych ludzi.  Muzyka wg własnej inwencji; można wykorzystać nagrane 
już melodie lub stworzyć własną muzykę do piosenki.  

2. Każdy zespół wykonuje jedną piosenkę, czas prezentacji nie może przekraczać 4 
minut. 

 

§ 6  

1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do dnia 05.05.2017r. 

2. Uczestnictwo w konkursie należy potwierdzić na karcie zgłoszeniowej stanowiącej 
załącznik do niniejszego regulaminu na adres: Przedszkole nr 57 ul. Rzeckiego 12 
20-637 Lublin lub adres e-mailowy przedszkola: poczta@p57.lublin.eu lub 
telefonicznie. 

 

§ 7  

Festiwal Piosenki „Dla Jana Pawła II” odbędzie się  19 maja 2017r . o godz. 9.30  w 
KUL w sali reprezentacyjnej  Centrum Transferu Wiedzy  (wejście od kościoła 
akademickiego) 

§ 8 

1. Podczas Festiwalu uczestnicy konkursu śpiewają z półplaybacku (podkład 
muzyczny) –organizowany we własnym zakresie nagrany na płycie CD  

2. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania pełnego playbacku 

(podkład wraz z wokalem). 

3. Dopuszcza się możliwość akompaniamentu własnego. 

4. Podkład muzyczny wykorzystany podczas występu prosimy dostarczyć osobiście 
do naszej placówki do dnia 12.05.2016r. 

 

§ 9  

1.W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych 

niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie 

z ważnych powodów. 

 

§ 10  

1.. Dojazd uczestników we własnym zakresie. 

 

Szczegółowe informacje o Festiwalu można uzyskać pod nr telefonu  

Małgorzata Rachubik – 501 516 825 

Małgorzata Cyran – 503 416 028 

Ewa Brankiewicz – 512 247 010 

Prosimy o nauczenie dzieci refrenu „Barki”. 

 

mailto:poczta@p57.lublin.eu


Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) dziecka na udział 
w Festiwalu piosenki twórczej 

„Dla Jana Pawła II”  
 

 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
 
 
…………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

 
w  festiwalu organizowanym przez Przedszkole Nr 57 w Lublinie  
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka wykorzystanie 
wizerunku mojego dziecka poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów 
filmowych przez Przedszkole 57 i KUL w celu przeprowadzenia Festiwalu Piosenki 
Twórczej „Dla Jana Pawła II” 
(Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych). 
 
 

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

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) uczestnika Konkursu) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIOWA NA FESTIWAL PIOSENKI TWÓRCZEJ 

„DLA JANA PAWŁA II” 

 

PRZEDSZKOLE NR 57 W LUBLINIE 

Ul. RZECKIEGO 12 

Tel: 81 525 63 12 

 

 

Nazwa przedszkola: 

 

Kategoria wiekowa uczestników: 

Liczba uczestników: 

 

Nazwa zespołu lub imię i nazwisko solisty: 

 

Tytuł piosenki: 

 

 

Nauczyciel przygotowujący uczestników (imię nazwisko, tel.) 

 

 

       

……………………….…………… 

pieczątka i podpis dyrektora  

 

 

  

 


