
 
 

„Białystok − w TO się gra” 

Regulamin Konkursu Muzycznego  

 Śpiewamy pieśni Franciszka Karpińskiego 
 

ORGANIZATORZY KONKURSU 

 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej 

 Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku 

 

CELE KONKURSU 

1. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do twórczości Franciszka Karpińskiego. 

2. Rozwijanie uzdolnień wokalnych i zainteresowań muzycznych. 

3. Pobudzanie inwencji twórczej dziecka poprzez dobór i swobodną interpretację utworu. 

 

TERMINARZ KONKURSU 

 do 31 marca 2017 r. – eliminacje szkolne; 

 do 7 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00 − zgłaszanie laureatów eliminacji szkolnych; 

 28 kwietnia 2017 r. godz. 10.00 – przesłuchania uczestników konkursu w Zespole Szkół 

Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Do udziału w konkursie zapraszamy:  

a) uczniów IV−VI klasy szkół podstawowych z terenu miasta Białegostoku − zwycięzców  

eliminacji I etapu; 

b) zespoły wokalne i chóry działające przy szkołach podstawowych.         

 Uczestnicy zaprezentują wybraną przez siebie pieśń a capella lub z własnym akompaniamentem 

(playback lub akompaniator, który nie będzie oceniany).  

 Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut. 

 Kategorie:  

 a) soliści i duety; 

 b) chóry i zespoły wokalne. 

 I etap przeprowadzają placówki we własnym zakresie. 

 Zgłoszenie uczestników (solistów, duetów, zespołów i chórów) do II etapu następuje poprzez 

przekazanie do organizatorów karty zgłoszeniowej uczestników konkursu (Załącznik nr 1)                  

na adres mailowy mojbialystok2017@gmail.com  lub pocztą na adres Zespół Szkół Katolickich, 

ul. Kościelna 3, 15−087 Białystok z dopiskiem KONKURS MUZYCZNY                                      

w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00. Do karty zgłoszeniowej 

należy dołączyć zgody rodziców na przetwarzanie danych niezbędnych do przeprowadzenia 

konkursu (Załącznik nr 2). 

mailto:mojbialystok2017@gmail.com


JURY 

 Komisję konkursową powołuje organizator, w której w skład wchodzą m.in. muzycy                    

i nauczyciele muzyki. 

 Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich utworów i dokonaniu oceny przez 

jury. 

 Postanowienia jury są ostateczne i nie podlegają zmianom. 

 

NAGRODY  

Organizatorzy zapewniają nagrody dla najlepszych wykonawców oraz dyplomy dla wszystkich 

uczestników konkursu.  

 

USTALENIA KOŃCOWE 

Organizatorzy zapewniają sprzęt grający – pianino cyfrowe, odtwarzacz CD i nagłośnienie. Wszelkie 

nieuregulowane niniejszym regulaminem sprawy rozstrzygają organizatorzy. 

 

 

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku 

 

               



Załącznik nr 1 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU MUZYCZNEGO 

„Białystok − w TO się gra” 

Śpiewamy pieśni Franciszka Karpińskiego 

 

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia drukowanymi literami i przesłanie jej do organizatora. 

 

 

Nazwa i adres szkoły: 

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

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

 

Uczestnik/Uczestnicy:  

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

                              (imię i nazwisko solisty, członków duetów lub nazwa zespołu/chóru) 

 

Tytuł pieśni Franciszka Karpińskiego: .................................................................................................... 

w przypadku chórów i zespołów autor opracowania ............................................................................... 

 

Opiekun uczestnika/ów (imię, nazwisko, e-mail, tel.): …………………............................................... 

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

 

Kategoria konkursu:  

     
       

                                                                    Liczba śpiewaków: …………………………… 

 

Akompaniament: 

 

 

       

                                                                                                  

Białystok, dn. …………………………………..                    .........................……………………… 
                                                                                                  (czytelny podpis opiekuna) 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na  udział ………………………...…………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

w organizowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej oraz Zespół 

Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia KONKURSIE MUZYCZNYM Śpiewamy pieśni 

Franciszka Karpińskiego. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na:  

 − przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dziecka w zakresie niezbędnym dla 

przeprowadzenia konkursu  (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. 

nr 133 poz. 883); 

−  fotografowanie i publikowanie wizerunku dziecka na stronach internetowych organizatorów, profilu 

Zespołu Szkół Katolickich na portalu społecznościowym, w gazetce szkolnej, a także w materiałach 

reklamowych oraz w prasie, radiu, telewizji w celu promocji działalności Szkoły. 

 

Białystok, dn. ………………………………..          ……………………………………………..   

                                                                                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna)     

 


