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XV REGIONALNY KONKURS
PIOSENKI RELIGIJNEJ

im. Św. JANA PAWŁA II
„ w formule online”

Bogoria, 05.10 - 06.11.2020 r.

1. Cel konkursu: 

Celem konkursu jest uczczenie pamięci św. Jana Pawła II i popularyzacja piosenki religijnej.  

Rok 2020 jest pod tym względem wyjątkowy, bowiem obchodzimy 100  rocznicę urodzin 

św. Jana Pawła II, 15 rocznicę śmierci, a także 15 edycję naszego Festiwalu. Z tym większą 

dumą  i radością zapraszamy Państwa do wzięcia w nim udziału  w nowej, odmiennej ale 

równie ciekawej i intrygującej formule.

2. Miejsce i termin:

• Konkurs ze względu na sytuację epidemiologiczną  odbędzie się w br. w formie online.              

Do udziału w konkursie można zgłaszać się w terminie od dnia 05.10.2020 do 30.10.2020.        

W dniu 06.11.2020 GOK w Bogorii opublikuje listę laureatów wraz z prezentacjami wideo 

nagrodzonych utworów.

REGULAMIN



3. Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą brać udział soliści, zespoły instrumentalno-wokalne, chóry. 
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nagranie filmu zawierającego prezentację 
jednej piosenki religijnej  i zamieszczenie go na koncie youtube.com, a następnie  
przesłanie linku z w/w publikacją na adres mailowy gok0@gazeta.pl dodając w tytule 
emaila dopisek  „KPR – zgłoszenie”
W załączniku emaila należy dołączyć podpisaną zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dostępną do pobrania na stronie internetowej 
https://www.facebook.com/GOKBogoria/
Film powinien być nakręcony ze w postaci jednego, stabilnego  ujęcia w układzie 
poziomym ma ogólnodostępnym sprzęcie – aparacie, telefonie, kamerze video. 
Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację wideo (podkładanie 
playbacku pod obraz, stosowania różnych filtrów, studyjna), oraz audio – edycja 
wokalu.
W sytuacji , gdy uczestnik konkursu ma 16 i poniżej lat do publikacji materiału jest 
zobowiązany jego opiekun prawny i publikacja musi nastąpić na jego koncie.
Opis filmu umieszczonego na YouTube.com musi zawierać dopisek „Konkurs piosenki 
religijnej w Bogorii”, imię i nazwisko solisty lub nazwę zespołu, miejscowość, kategorie 
wiekową, tytuł wykonywanego utworu oraz nazwę instytucji zgłaszającej.
Podział na kategorie wiekowe:
I   - kat. Przedszkola
II  - kat. Szkoły Podstawowe klasy I - IV
III - kat. Szkoły Podstawowe klasy V - VI
IV - kat. Szkoły Podstawowe klasy VII – VIII 
V  - kat. Szkoły Średnie

4. Ocena:

Do oceny wykonawców Organizator powoła komisję konkursową.

Komisja przyzna w każdej kategorii I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. 

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych miejsc i podziału 

nagród.

Organizator zapewnia nagrody rzeczowe oraz  dyplomy, które będzie można 

odebrać w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii, ul. Spacerowa 3, 28 – 210 

Bogoria

5.    Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
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