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Organizatorzy:
 Stowarzyszenie „Rodzina”

 Zespół Szkół Technicznych

 SP nr 11 w Puławach

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr1

 Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika

 Parafia Św. Rodziny w Puławach

Głównym  celem  konkursu  jest  aktywne  włączenie  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  z  Puław  
i  województwa lubelskiego w obchody XXI Dnia Papieskiego pod hasłem:  "Nie lękajcie  się".  Naszymi
działaniami  chcemy  przedłużyć  dziękczynienie  za  kanonizację  
i przybliżać osobę Jana Pawła II.
Non abiate paura.  Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. Ta najbardziej chyba znana na świecie
wypowiedź Jana Pawła II  pochodzi  z jego homilii  wygłoszonej  22 października 1978 roku podczas mszy
świętej na placu św. Piotra w Rzymie, inaugurującej jego pontyfikat. 

Żyjemy w coraz bardziej podzielonym świecie, gdzie głębokie różnice poglądów politycznych i etycznych
sprawiają często, że ludzie nie mogą już ze sobą rozmawiać. W tym podzielonym i skłóconym świecie Ko-
ściół jest posłany do każdego człowieka i z każdym człowiekiem chce rozmawiać, bo każdego człowieka
dosięga miłujące spojrzenie Chrystusa – Zbawiciela. Aby taka rozmowa była możliwa, Kościół musi być
miejscem szacunku dla każdego człowieka. Czy rzeczywiście tak jest? Czy chrześcijanie wystarczająco ja-
sno odcinają się od wszelkich postaw związanych z pogardą i nienawiścią? Wielorakie są przyczyny tego, że
drzwi przed Chrystusem są zamknięte, a ludzie i całe społeczności odwracają się od Kościoła i Ewangelii.
Nierzadko  przyczyną  takich  postaw  jest  widzenie,  a często  także  bolesne  doświadczenie,  grzechu  i zła
w Kościele. Niewątpliwie, mamy również do czynienia z nierzetelnym i karykaturalnym przedstawianiem
chrześcijan w mass-mediach i kulturze popularnej. Dobro jest przemilczane i pomniejszane; upadki, słabości
i grzechy są eksponowane jako jedyna prawda o Kościele. Konsumpcyjna, relatywistyczna i pragmatyczna
kultura zwalnia ludzi ze stawiania sobie wysokich wymagań moralnych.

Chcemy, żeby pamięć o Janie Pawle, a zwłaszcza jego przesłanie, kim był i co zostawił swoim 

pontyfikatem, a także jak duży wpływ miał na kształtowanie naszej tożsamości zarówno religijnej jak i 

kulturalnej przekazywać młodemu pokoleniu.
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Celem konkursu jest:

a) aktywne włączenie dzieci, młodzieży i dorosłych z Puław i powiatu puławskiego w obchody XXI

Dnia Papieskiego,

b) promowanie talentów,

c) prezentacja piosenki i pieśni religijnej szerszemu gronu odbiorców,

d) popularyzacja  myśli  zaczerpniętych  z  nauczania  Jana  Pawła  II  oraz  przybliżenie  społeczeństwu

prawdziwej chrześcijańskiej nadziei płynącej z radości bycia dzieckiem Bożym
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R E G U L A M I N  –  Z A S A D Y  U C Z E S T N I C T W A

1. Występy będą oceniane w następujących kategoriach artystycznych:

 soliści,

 chóry,

 zespoły rodzinne,

 zespoły wokalne, 

 wokalno-instrumentalne.

2. Jury będzie również oceniać wykonawców uwzględniając podział w kategoriach wiekowych:

 dzieci przedszkolne,

 dzieci szkół podstawowych kl. I-III

 dzieci szkół podstawowych kl. IV-VIII

 młodzież szkół średnich,

 dorośli.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kategorii.

3. Wykonawcy prezentują jeden utwór konkursowy. 

4. Jury  będzie  brać  pod  uwagę  wykonanie  utworu,  dobór  repertuaru  do  możliwości  wykonawczych

uczestników i ogólny wyraz artystyczny.

5. Organizatorzy zapewniają reklamę imprezy, sprzęt nagłaśniający oraz jego obsługę podczas Przeglądu

i możliwość korzystania z fortepianu. Pozostałe instrumenty wykonawcy zapewniają sobie we własnym

zakresie.
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6. Karty zgłoszenia należy składać do dnia 1 października 2021 r. w POK „Dom Chemika” ul. Wojska

Polskiego 4,  24-100  Puławy  do  Pani  Renaty  Szczypy,  (lub  na  portierni  w  zamkniętej  kopercie  z

dopiskiem  „ Dzień  Papieski  2021  –  Przegląd  pieśni  i  piosenki  religijnej”).  Zgłoszenia  dostarczone  po

terminie nie będą brane pod uwagę.

7. Nagrody - w każdej kategorii (wiekowej i artystycznej) przyznane zostaną nagrody zdobywcom trzech

pierwszych miejsc.  Jury zastrzega sobie prawo do przydziału nagród i wyróżnień według własnego

uznania. Decyzje jury są ostateczne.

8. Informacje o kolejności występowania będzie można uzyskać w POK „Dom Chemika” tel.: (081)458

67 14  oraz na stronie www.rodzina.pulawy.pl oraz na FB Stowarzyszenia „Rodzina”.

9. Przegląd uczestników odbędzie  się w dniu 6 października 2021 r. w godz. 9.00-12.00 i od 16.00 dla

wykonawców pracujących (jeśli będzie taka potrzeba) w POK Dom Chemika. 

10. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów odbędzie się 10 października 2021 r.   w Kościele pw. Św.

Rodziny w Puławach o godz. 18.00.
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KARTA ZGŁOSZENIA
(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

Nazwa zespołu lub imię, nazwisko i wiek solisty

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

Ilość osób w zespole ..........................

Instytucja patronacka (nazwa, adres, telefon)

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

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

Kategorie wiekowe ( proszę zakreślić odpowiednią kategorię):
-dzieci przedszkolne
-dzieci szkół podstawowych, kl. I-III
-dzieci szkół podstawowych, kl. IV-VIII
-młodzież szkół średnich
-dorośli

Kategoria artystyczna ( proszę zakreślić odpowiednią kategorię):

soliści   |   chóry   |   zespoły rodzinne   |   zespoły wokalne   |   wokalno-instrumentalne.

Imię i nazwisko opiekuna (telefon kontaktowy)

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

Tytuł wykonywanego utworu

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

Wymagania techniczne

.............................................................................................................................................................................
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb konkursu.

..............................................
(Podpis opiekuna/katechety*)

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2021 r.  do Pani Renaty Szczypy „Dom
Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4 w Puławach. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie biorą udziału w konkursie. Informacje o
kolejności  występowania  będzie  można  uzyskać  w  POK  „Dom  Chemika”  tel.: (081) 458  67  14  i  na  stronie
www.rodzina.pulawy.pl oraz na FB.

*zaznaczyć w przypadku katechetów
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