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  Organizatorzy: 
Parafia rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie 

  e – mail: parafiagorzno@interia.pl 
       Szkoła Podstawowa SPSK w Miesiączkowie 

                   e – mail: miesiaczkowo@interia.pl. 

 

 

  

 

Zaproszenie! 

 

        Szkoła Podstawowa SPSK w Miesiączkowie wraz z księdzem 

dziekanem Stefanem Maliszewskim organizuje kolejny już 

Międzydekanalny Festiwal Pieśni Maryjnych. Z racji ważnych 

polskich rocznic, poszerzony jest o utwory Religijno-Patriotyczne. 

Festiwal rozpocznie się Mszą św. o godz. 900, w Kościele 

Parafialnym w Górznie, w piątek 24 maja 2019 roku ( święto Matki 

Bożej Wspomożenia Wiernych ).  

 Z uwagi na dużą liczbę podmiotów zmieniony został program. 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli                       

z okolicznych dekanatów. Uczestnicy konkursu wystąpią w kilku 

kategoriach: soliści, zespoły, schole/chóry…, zgodnie z regulaminem.  

Zgłoszenie udziału w Festiwalu odbywa się przez wypełnienie karty 

uczestnictwa i przesłanie jej do 20 maja 2019 roku na adres: Szkoła 

Podstawowa SPSK w Miesiączkowie, 87–320 Górzno z dopiskiem: 

„Festiwal Pieśni Maryjnych i Patriotyczno-Religijnych”  lub e–mail: 

miesiaczkowo@interia.pl lub parafiagorzno@interia.pl; karty 

uczestnictwa można pobrać w parafiach oraz w szkołach. Telefon 

kontaktowy:  (056) 49 18 230 lub 512 328 884.  

Gościem specjalnym będzie  pan Wojciech Kalinowski. 
 

       Serdecznie zapraszamy! 

 

  Patronat honorowy:                                                                                            
Burmistrz Miasta i Gminy Górzno                                                                           
pan Tomasz Kinicki                                                                        
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Regulamin 
Celem konkursu jest propagowanie pieśni i muzyki chrześcijańskiej i religijno-patriotycznej, 
wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych z górznieńskiego oraz okolicznych dekanatów i innych 
rejonów kraju. Do udziału w festiwalu organizatorzy zapraszają osoby, zespoły działające 
indywidualnie oraz w parafiach, szkołach, ośrodkach kultury, klubach i świetlicach. 

1. Program festiwalu:  
o Godz. 900  - Msza św. 
o Po Mszy św.- I część przesłuchań konkursowych - wystąpią dzieci i młodzież szkolna 
o Godz. 1200  - Regina Caeli (Królowo Niebios) 
o Po modlitwie ogłoszenie wyników I części konkursu i wręczenie nagród  
o II część przesłuchań konkursowych 
o Po wysłuchaniu wszystkich uczestników - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród . 

2. Uczestnicy konkursu występują w kategoriach: 
I. SOLIŚCI 

- przedszkole  
- od kl. I - III SP 
- od kl. IV do kl. VI SP 
- gimnazjum i kl. VII-VIII 
- szkoła średnia 
- dorośli 

II. ZESPOŁY* 
- do 13 lat 
- powyżej 13 lat 
- dorośli 
III. SCHOLE/CHÓRY* 
- do 16 lat 
- powyżej 16 lat 

* jeżeli członkowie danej grupy są w różnym wieku, to o przynależności do kategorii decyduje przeciętna wieku 2/3 

składu zespołu lub scholi/chóru. 

3. Każdy podmiot wykonawczy prezentuje jedną pieśń Maryjną lub Religijno-Patriotyczną.                       
Czas wykonania do 5 minut (max. 2 zwrotki). 

4. Wykonawcy zobowiązani są nadesłać w terminie do 20 maja 2019 r. kartę zgłoszenia  na  
adres pocztowy: Szkoła Podstawowa SPSK w Miesiączkowie, 87-320 Górzno lub                       
e–mail: miesiaczkowo@interia.pl. lub parafiagorzno@interia.pl z dopiskiem:                        
„Festiwal Pieśni Maryjnych i Religijno-Patriotycznych”.  
Proszę o sprawdzenie czy zgłoszenie ( e-mail ) dotarło. 

5. Festiwal rozpocznie się Mszą św. o godz. 900, w Kościele Parafialnym w Górznie w piątek     
24 maja 2019 roku. Czas zakończenia festiwalu uzależniony jest od liczby wykonawców. 

6. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający: mikrofon oraz odtwarzacz płyt CD.                
O ewentualne instrumenty muzyczne należy zadbać we własnym zakresie. 

7. Telefon kontaktowy: (056) 49 18 230 lub 512 328 884.  
 

Nadesłanie przez wykonawcę zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez 
niego zgody na:-przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu - 
wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych - rejestrację występu i wykorzystywanie nagrań 
tego występu w różnych formach przez Organizatorów i przez instytucje upoważnione do tego 
przez Organizatorów. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

SOLISTA / CHÓR / SCHOLA / ZESPÓŁ                                                                
(niepotrzebne skreślić) 

 
1. Nazwa grupy - ……................................................................................................................. 

2. Ilość wykonawców  - ……….................................................................................................... 

3. Grupa wiekowa - ………………………….………………………………………………………...... 

4. Placówka patronująca - .......................................................................................................... 

5. Osoba przygotowująca  - .................................................................... …... 

6. Tytuł utworu / autor muzyki i tekstu - 

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

7. Wymagania techniczne  - …................................................................................................... 

8. Telefon kontaktowy / e-mail - ................................................................................................ 

9. Notka o wykonawcach (historia,osiągnięcia ) 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 20 maja 2019 roku. 

 

Oświadczenie 
o zgadzam się z postanowieniami regulaminu festiwalu 
o wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu „Festiwal pieśni Maryjnych” , 

którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa SPSK w Miesiączkowie, zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. Nr133 poz.833 z póz. zm. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
926 z póz. zm.) 

o Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez: Szkołę Podstawową moich danych osobowych w celach związanych z 
uczestnictwem w Festiwalu pieśni Maryjnej, w tym na opublikowanie imienia, nazwiska oraz zdjęcia na liście 
laureatów na stronie internetowej (portalach społecznościowych m.in. Facebook, Twitter, YouTube itp.)  zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO 

 
......................................                   ........................................                                           
miejscowość, data      podpis osoby delegującej 


