
 

XII  WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI I PIEŚNI ŚW. JANA PAWŁA II 

 

 

 

18  V  2022 r. 

 

 

PATRONAT HONOROWY 

 

Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego 

Piotr Soczyński – Starosta Powiatu Głubczyckiego 

 

 

ORGANIZATORZY 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Powiat Głubczycki 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach  

 

CEL KONKURSU 

1. Promowanie i propagowanie poezji o wysokich walorach moralnych i artystycznych, 

poświęconej Ojcu Świętemu  św. Janowi Pawłowi II. 

2. Inspirowanie młodych talentów do poszukiwań twórczych w dziedzinie poezji i muzyki. 

3. Integrowanie środowisk związanych z osobą św. Jana Pawła II. 

4. Upamiętnianie rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. 

  

MIEJSCE I TERMIN 

Finał:       Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach (piątek 18.05.2022 r., godz. 10:00). 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs jest imprezą otwartą. 

2. Wykonawca przygotowuje jeden utwór o tematyce religijnej św. Jana Pawła II lub o św. 

Janie Pawle II. Przy piosenkach wykonuje się do dwóch zwrotek bez powtarzania refrenu. 

3. Niedostosowanie się do zapisu w 2 pkt powoduje dyskwalifikację. 

4. Łączny czas prezentacji - do 5 minut.  

5. Wyklucza się stosowanie półplaybacków. 

6. Dopuszcza się do udziału w konkursie solistów i zespoły wokalne. 

7. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: recytacji i poezji śpiewanej. 

8. Wykonawca może brać udział w dwóch kategoriach. 

9. Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do 

nieodpłatnego wykonywania rejestracji występów. 

10. W tegorocznej edycji dopuszczalne są jedynie prezentacje VIDEO, które należy przesyłać 

na adres Zespołu Szkół w Pietrowicach (płyta CD) lub WhatsApp nr +48 533 305 415. 

11. Do przesłanej prezentacji należy dołączyć informację tj. imię i nazwisko wykonawcy, 

nazwa i adres szkoły, klasa, tytuł utworu nr telefonu kontaktowego.  



12. Nagranie można wykonać przy pomocy smartfonu (tylko w poziomie) lub kamery                        

w maksymalnej rozdzielczości full HD 1920 x 1080. 

13. Przysyłamy plik w dowolnym formacie nie przekraczającym 2 GB. 

14. Prezentacje należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 maja 2022 r.  

15. Prezentowane utwory wysłucha i oceni powołane przez organizatorów Jury, które przyzna 

nagrody oraz wyróżnienia. Laureaci przeglądu zostaną zaproszeni i wystąpią                        

w Koncercie Galowym w dniu 18.05.2022 r. w Zespole Szkół w Pietrowicach. 

 

 

 

ZASADY ORGANIZACYJNE  

1. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz akceptację  zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

GALA FINAŁOWA 

18.05.2022 r. (środa – Zespół Szkół im. Jana Pawła II Pietrowice) 

 godz. 10.00 Uroczysta Msza Św. w kościele w Pietrowicach  

 godz. 11:00 Koncert Galowy Laureatów - Zespół Szkół w Pietrowicach (dekoracja 

nagrodzonych).  

 

NAGRODY 

1. Nagrody książkowe i dyplomy dla Laureatów 

 

   

POZOSTAŁE UWAGI 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 

w Pietrowicach , tel. 77 485 76 12, p. Bogdan Kulik 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie niżej wymienionych danych osobowych oraz 

danych mojego dziecka. 

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości, że:  

 Administratorem danych jest Zespół Szkół w Pietrowicach z siedzibą w Pietrowicach 9, 

48-100 Głubczyce 



 Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół w Pietrowicach jest Pani Małgorzata 

Blicharz, e-mail sekretariat@zspietrowice.pl , tel. 77-4857612, 

 Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem –konkursu poezji i 

pieśni św. Jana Pawła II, 

 Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do RODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

 Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny, 

 Dane podaję dobrowolnie. 
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