Regulamin
X Powiatowego Konkursu Piosenki Chrześcijańskiej
Cecyliada 2021

Organizatorem X Powiatowego Konkursu Piosenki Chrześcijańskiej Cecyliada 2021 jest
Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance. Zapraszamy do współpracy
zainteresowanych nauczycieli muzyki, katechetów i wychowawców klas I–III i IV–VIII.
1. Cele eliminacji konkursowych są następujące:
a) prezentacja umiejętności wokalnych,
b) promocja dziecięcych talentów,
c) uwielbienie Boga śpiewem,
d) kontynuacja i rozwój tradycji Kościoła pierwszych wieków chrześcijaństwa,
e) rozwijanie wśród dzieci zainteresowań muzyką chrześcijańską.
2. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych w trzech kategoriach wiekowych:
— klasy I–III ― trzech solistów i jeden zespół liczący maksymalnie cztery osoby,
— klasy IV–VI ― trzech solistów i jeden zespół liczący maksymalnie cztery osoby,
— klasy VII–VIII ― trzech solistów i jeden zespół liczący maksymalnie cztery osoby,
3. Z każdej szkoły można zgłosić maksymalnie trzech solistów i jeden zespół w podanej kategorii wiekowej.
4. Warunki związane ze zgłoszeniami są następujące:
1) Szkoła może zgłosić trzech solistów i jeden zespół w danej kategorii wiekowej.
2) Uczestnicy konkursu zgłaszają i prezentują po jednej piosence o treści religijnej w języku
polskim.
3) Uczestnicy występują przed publicznością, korzystając z: podkładu muzycznego bez linii
melodycznej, akompaniamentu zorganizowanego we własnym zakresie lub wykonują
utwór a cappella (bez akompaniamentu instrumentów).
4) Opiekunowie uczniów biorących udział w eliminacjach konkursowych dostarczają
do dnia 15 listopada 2021 r. odpowiedni podkład muzyczny bez linii melodycznej
w formie elektronicznej. W tym celu należy przesłać plik z rozszerzeniem MP3 jako załącznik wiadomości na podany adres e-mailowy należący do Krzysztofa Felsmanna:
krzysiekfelsmann@o2.pl. W podanym e-mailu należy wskazać następujące informacje:
nazwa szkoły, tytuł utworu oraz imię i nazwisko uczestnika w przypadku solisty
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bądź imiona i nazwiska uczestników konkursu w przypadku zespołu, a także imię i nazwisko opiekuna.
5) Tryb składania zgłoszeń:
Zgłoszenia należy składać do dnia 15 listopada 2021 r. Należy to zrobić listownie
na załączonej karcie zgłoszeniowej w terminie na adres:
Katolicka Szkoła Podstawowa
im. św. Siostry Faustyny
ul. Spokojna 2
64-980 Trzcianka
lub drogą elektroniczną, korzystając z następującego adresu e-mailowego należącego
do Krzysztofa Felsmanna: krzysiekfelsmann@o2.pl (w temacie e-maila koniecznie należy podać wyraz Cecyliada).
6) Zależnie od ww. kategorii wiekowych należy przekazać organizatorowi konkursu odpowiednią liczbę kart zgłoszenia uczestników.
7) Zgłoszenia e-mailowe powinny zawierać wszystkie uzupełnione informacje zasugerowane w karcie zgłoszenia uczestników do konkursu. Osoby zainteresowane, które chcą
otrzymać gotową do wypełnienia kartę zgłoszenia w formie elektronicznej, są proszone
o pobranie odpowiedniego dokumentu z witryny Katolickiej Szkoły Podstawowej
lub o kontakt za pomocą e-poczty z Krzysztofem Felsmannem.
8) Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod szkolnym numerem telefonu
518 609 991 bądź po napisaniu elektronicznej wiadomości wysłanej na ww. adres
e-mailowy.
5. Termin i miejsce odbycia się konkursu:
22 listopada 2021 r., godz. 9.30–13.00
Centrum Integracji Społecznej
pl. Pocztowy 25
64-980 Trzcianka
6. Zasady oceniania:
1) Prezentacja wykonywanych utworów oceniana będzie przez jury.
2) Oceny jury są ostateczne.
3) Zarówno soliści, jak i zespoły będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych:
— kategoria I ― klasy I–III,
— kategoria II ― klasy IV–VI,
— kategoria III ― klasy VII–VIII.
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4) Jakość występów będzie oceniania według następujących kryteriów:
— dobór repertuaru ― zgodny z ideą konkursu,
— walory głosowe — intonacja,
— muzykalność — słuch i poczucie rytmu,
— stopień trudności wykonywanego utworu (w przypadku zespołu — jednogłosowość
bądź wielogłosowość),
— interpretacja utworu.
5) Odczytanie werdyktu jury i wręczenie nagród odbędą się po wysłuchaniu wszystkich
uczestników konkursu.
7. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału przez uczestnika w konkursie jest dostarczenie organizatorowi eliminacji wypełnionej klauzuli informacyjnej, której wzór stanowi załącznik do regulaminu wraz z kartą zgłoszenia uczestnika do eliminacji — zgody
na udostępnienie danych osobowych przez rodziców danego ucznia
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