Regulamin konkursu
„Poezja Karola Wojtyły w sercach Pomiechowian – W 40. rocznicę wyboru kardynała Karola
Wojtyły na Papieża ”
organizowanego w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018
1. Organizatorzy
a) Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku oraz Stowarzyszenie Rodzina w Drodze;
b) honorowym patronatem konkurs objął proboszcz parafii św. Anny w Pomiechowie, ks.
Tomasz Cymerman.
2. Cel konkursu
Konkurs jest szansą dla uzdolnionych Pomiechowian do zaprezentowania się na lokalnym
forum. Mieszkańcy gminy Pomiechówek będą mogli wspólnie świętować 40. rocznicę wyboru
Polaka na papieża.
3. Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Pomiechówek oraz ich rodzin mieszkających poza
granicami gminy, szczególnie:
- uzdolnionych wokalnie mieszkańców i osób związanych z gminą Pomiechówek;
- miłośników poezji Karola Wojtyły, osób zainteresowanych jego twórczością i osobą;
- do mieszkańców wszystkich grup wiekowych – publiczność koncertu.
Konkurs wokalny/recytatorski przeznaczony jest dla uczestników, którzy ukończyli 12. rok życia.
Natomiast konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat, młodzieży i
dorosłych.
I etap konkursu wokalnego/recytatorskiego
1. Do konkursu wokalnego i recytatorskiego należy zgłosić się do 19.09.2018 poprzez formularz
dostępny na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku. Aby wziąć udział w
konkursie wokalnym/recytatorskim należy przygotować własną interpretację jednego z
wierszy Karola Wojtyły z tomiku „Pieśni o Bogu ukrytym”.
2. 21.09.2018 o godz. 18.00 odbędzie się przesłuchanie zgłoszonych osób przez nauczycieli
śpiewu.
3. Osobom, które zakwalifikują się do drugiego etapu konkursu wokalnego przysługują
nieodpłatnie 2 godziny nauki śpiewu. O terminie lekcji decyduje nauczyciel śpiewu.

4. Osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu konkursu recytatorskiego będą miały jedne
zajęcia przygotowawcze. Termin spotkania ustali osoba prowadząca (w zależności od ilości i
wieku zakwalifikowanych osób).
II etap konkursu wokalnego/recytatorskiego
1. 18.10.2018 godz. 18.30 występ bezpośrednio przed koncertem Marcina Stycznia.
2. W jury zasiądą: proboszcz parafii św. Anny w Pomiechowie ks. Tomasz Cymerman, artysta
Marcin Styczeń, nauczyciel śpiewu i plastyki p. Agnieszka Żuławnik oraz członek
Stowarzyszenia Rodzina w Drodze.

Konkurs plastyczny
Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla następujących grup wiekowych:
Grupa I – dzieci w wieku 6-9 lat
Grupa II – dzieci w wieku 10 – 13 lat
Grupa III - młodzież w wieku 14 – 16 lat
Grupa IV – starsza młodzież 17- 19 lat
Grupa V – dorośli
1. Dla dzieci w wieku 6-9 lat temat pracy plastycznej „ Moja laurka dla Jana Pawła II” wraz z
życzeniami/ prośbami/podziękowaniami napisanymi przez dzieci.
- Format laurki kartka A4 lub A5 (może być kartka formatu A3 złożona na pół)
- Technika wykonania laurki dowolna. Laurki należy składać w kopertach.
- Każda laurka powinna być podpisana. Na ostatniej stronie w prawym dolnym rogu powinno
znaleźć się imię, nazwisko wiek oraz nazwa szkoły, do której chodzi uczeń.
- Każde dziecko może złożyć tylko jedną pracę.
- Uczniowie zostawiają swoje prace u osoby odpowiedzialnej za zbieranie prac. Na plakacie
powinna być podana sala, w której można zostawić pracę.

2.

Dla dzieci od 10. roku życia, młodzieży i dorosłych, czyli pozostałych grup wiekowych temat pracy

plastycznej „Jan Paweł II w moim sercu” –
- technika i forma pracy plastycznej dowolna;
- każda praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem, w przypadku II, III i IV grupy
wiekowej nazwą szkoły, do której chodzi uczeń. Należy podać też wiek lub klasę, do której
chodzi uczeń;
- praca powinna być zabezpieczona tak, aby w czasie transportu nie uległa zniszczeniu;
- uczniowie zostawiają swoje prace u osoby odpowiedzialnej za zbieranie prac. Na plakacie
powinna być podana sala, w której można zostawić pracę;
- osoby dorosłe, czyli z IV grupy wiekowej, zostawiają prace w Gminnym Ośrodku kultury u
p. Anny Tomaniak.

Ze wszystkich złożonych prac plastycznych zostaną wyłonione w pierwszym etapie do 10 najlepszych
prac z każdej grupy wiekowej.
W drugim etapie wybrane prace plastyczne będą oceniali wybrani goście z widowni. Z każdej grupy
wiekowej zostanie wybrana jedna zwycięska praca.
Wszyscy uczestnicy konkursu wokalnego/recytatorskiego i plastycznego otrzymają niewielki
upominek. Osoby zakwalifikowane do II etapu otrzymają książkę o Janie Pawle II oraz mały upominek
niespodziankę. Zwycięzcy konkursów recytatorskiego ( 1. os.), wokalnego ( 1. os. ) i plastycznego ( 5
os.), razem 7 osób, otrzymają nagrody o wartości 100 zł oraz płytę Marcina Stycznia.

Harmonogram konkursu
„Poezja Karola Wojtyły w sercach Pomiechowian – W 40. rocznicę wyboru kardynała Karola
Wojtyły na Papieża ”
19.09.2018 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń do udziału w konkursie wokalnym i recytatorskim.
21.09.2018 – godz. 18.00 wstępne przesłuchanie zgłoszonych osób
08.10.2018 – ostateczny termin przyjmowania prac plastycznych
12.10.2018 – 16.10.2018 posiedzenie jury i ocena prac plastycznych. Wybranie z każdej grupy
wiekowej po 10 prac plastycznych.
21.09.2018 – 15.10.2018 – próby recytatorskie i lekcje śpiewu dla osób, które zakwalifikowały się do
drugiego etapu.
18.10.2018 – II etap konkursu, występ i wyłonienie zwycięzców w konkursie recytatorskim i
wokalnym
- koncert „ Pieśni o Bogu ukrytym” w wykonaniu Marcina Stycznia

