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XI Konkursu Poezji i Piosenki Paschalnej 2015 
 

 

 

1. Organizatorem konkursu są: 
 Ksiądz prałat TADEUSZ KASPEREK – proboszcz parafii                

p.w. Św. Piotra Apostoła w Wadowicach. 

 Akcja Katolicka z parafii p.w. Św. Piotra Apostoła w Wadowicach. 

 Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Wadowicach                    

 BEATA I KRZYSZTOF WAJDZIK 
 

2. Do konkursu mogą przystąpić soliści, zespoły i recytujący. 
 

3. W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy w poszczególnych 

kategoriach wiekowych: 

            klasy IV – VI szkoła podstawowa,       

            klasy I - III gimnazjum. 
 

4. Każdy solista lub zespół prezentuje 2 piosenki:  
 o tematyce pasyjnej, 

 o tematyce wielkanocnej, 
 

5. Recytujący ma przygotować: 
  wiersz o tematyce pasyjnej, 

 wiersz o tematyce wielkanocnej, 
 

6. Uczestnicy konkursu mają obowiązkowo przesłać w 3 egzemplarzach 

tekst wiersza i piosenki napisany komputerowo.  
 

7. Jury będzie oceniać: 

 dobór i oryginalność, 

 interpretację oraz stopień trudności utworu, 

 dykcję,  

 emisja głosu, 

 jakość muzyczną utworów,  

 ogólny wyraz artystyczny, (zachowanie się na scenie, prezentację, 

ubiór, estetykę), 

 kulturę osobistą, 
 

8. Miejscem przebiegu konkursu jest sala teatralna przy kościele                 

    św. Piotra Apostoła w Wadowicach. 
 



9. Należy podać dokładną ilość uczestników w zespołach. 
 

10.Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia wraz                

ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i przesłanie jej na niżej podany 

adres do 6 marca 2015 roku. 
PARAFIA ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA 

ul .M. B. FATIMSKIEJ 90 

34 - 100 WADOWICE 

z dopiskiem "KONKURS" 

 

 

11. Przesłuchania konkursowe odbędą się: 

 recytacja klasy gimnazjalne 20 marca (piątek) w godzinach 

popołudniowych (ok. 14
30

) 

 pozostałe kategorie recytacji i piosenki 21 marca (sobota). 
 

12. Godzinę i dzień występu ustalą organizatorzy po przyjęciu wszystkich  

      zgłoszeń. Informacja zostanie  przesłana  na adres e-mail zgłoszonej  

      szkoły oraz znajdować się będzie na stronie internetowej parafii              

      Św. Piotra Apostoła w Wadowicach.  
 

13. Koncert laureatów odbędzie się 22 marca 2015 roku tj. niedziela 

      w sali teatralnej przy kościele św. Piotra, o godz. 14.30 
                                         

                                                            

 

 

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

 

 

ORGANIZATORZY 


