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Regulamin 
Powiatowego Konkursu Piosenki Religijnej i Patriotycznej  

pt.: „The Voice of Fara”  
 

I. Organizator:  

- Parafia św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach, 
- Urząd Miasta Bartoszyce 

II. Cel Konkursu:  

• Uświetnienie rocznicy 80–lecia wybuchu II Wojny Światowej; 75-rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego; 

• Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia; 
• Przywrócenie naszej zbiorowej pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej 

Ojczyzny oraz niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych, 
pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju; 

• Propagowanie obchodów świąt narodowych; 
• Popularyzowanie pieśni religijnej; 
• Rozbudzenie zainteresowań muzycznych u dzieci, młodzieży i dorosłych; 
• Pobudzenie wrażliwości artystycznej i kulturalnej, a także umożliwienie dzieciom, 

młodzieży oraz rodzinom zaprezentowania swego talentu, stworzenie możliwości 
zdrowej rywalizacji i prezentacji dokonań artystycznych; 

• Integracja środowiska chrześcijańskiego; 
• Zachęcenie rodzin do wspólnego i aktywnego spędzania wolnego czasu; 
• Wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności 

artystycznej.  

III. Uczestnicy Konkursu:   

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Bartoszyckiego, bez granicy 
wiekowej.  

2. Uczestnik zgłasza swoje uczestnictwo w konkursie na karcie zgłoszeniowej (załącznik 
nr 1). 

3. Konkurs odbywa się w trzech grupach wiekowych:  
− I – dzieci (przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych: klasa I – VII); 
− II – młodzież (uczniowie szkół podstawowych: klasa VIII oraz uczniowie szkół 

średnich); 
− III – dorośli. 

Soliści i grupy w poszczególnych kategoriach będą oceniani wspólnie. 
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IV. Przebieg Konkursu  

1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 24 listopada 2019r. (niedziela), o godz. 
14.00 w Bartoszyckim Domu Kultury, przy ulicy Boh. Warszawy 11.   

2. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny.  

3. Obowiązywać będzie wykonanie w dowolnym języku z pamięci 2 utworów:   
-  jedną piosenkę patriotyczną  
-  jedną piosenkę religijną 

4. Łączny czas występu nie może przekraczać 10 minut.   

5. Wykonywanie utworów może odbywać się:   
- przy akompaniamencie na żywo, 
- przy podkładzie muzycznym odtwarzanym z własnego nośnika (płyta cd, dvd, 

pendrive). 
6. Komisja konkursowa liczy 4 osoby. Werdykt Komisji jest ostateczny.  

7. Komisja konkursowa oceniać będzie wykonawców wg następujących kryteriów:  
- dobór repertuaru; 
- interpretacja utworów  i ogólny wyraz artystyczny;  
- innowacje artystyczne 
- wrażenie artystyczne 
- muzykalność i warunki głosowe wykonawców; 

V.  Ochrona danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana, 
dziecka/podopiecznego jest: Parafia pw. św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Bartoszycach, ul. Mazurska 27, 11-200 Bartoszyce, tel. (89) 762 28 83, tel. do kancelarii: 665 
218 122, e-mail: fara.bartoszyce@gmail.com. Przetwarzanie danych odbywać się będzie 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 
27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO) (Dz. Urz. L nr 119 z 4.05.2016, s. 1).   

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 
konkursu, a także w celach promocyjnych (załącznik nr.2 i załącznik nr. 3). 

3. Organizator wskazany w pkt. 1. będzie zbierał od uczestników następujące dane:  
a) imię i nazwisko, 
b) wiek,  
c) adres korespondencyjny,   
d) adres e-mail,  
e) numer telefonu,  
f) nazwa szkoły/placówki, klasy,  
g) imię i nazwisko opiekuna. 
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VI. Postanowienia końcowe:  

1. Laureaci I miejsca nagrodzeni w poszczególnych kategoriach wystąpią w Kościele pw. 
św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach , 24 listopada 
2019r. o godz. 18:45. 

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie występów oraz 
na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów na zasadach ustalonych 
przez Organizatora tj. Parafia pw. św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej 
Częstochowskiej  
w Bartoszycach. 

2. Zgłoszenie się uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 
niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone utwory wybrane przez 
uczestnika nie naruszają praw osób trzecich.  

3. Zgłoszenia uczestników konkursu (w przypadku uczestników nieletnich zgłoszenia 
dokonują opiekunowie (załącznik nr. 1, 2) dokonać można na karcie zgłoszeń 
(załącznik nr. 1, 3) lub poprzez formularz internetowy dostępny na stronach: 
farabartoszyce.eu i bartoszyce.pl. Formularz po wypełnieniu należy wydrukować, 
podpisać własnoręcznie i wysłać pocztą na adres: Parafia pw. św. Jana Ewangelisty i 
Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach, ul. Mazurska 27, 11-200 Bartoszyce, tel. 
(89) 762 28 83; e-mail: fara.bartoszyce@gmail.com.  

4. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18. 11. 2019r. włącznie. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.  

VII. Informacji dodatkowych udziela: 

- Ks. Paweł Jakub Szumowski, tel. 665 218 122 w środy od godz. 15.00 do 17.00 
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