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XIII   FESTIWAL  PIOSENKI                                 
RELIGIJNEJ 

 Orneta – 3 czerwiec 2022r. 

dedykowany pamięci  Św. Jana Pawła II  

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Katecheci oraz 

Uczniowie! 

 Z przyjemnością zapraszamy do wzięcia udziału w XIII edycji spotkań 

z piosenką religijną. Celem festiwalu jest popularyzowanie wśród 

dzieci i  młodzieży  wartości chrześcijańskich oraz wyszukiwanie i 

promocja młodych talentów. 

 Serdecznie zapraszamy!  

 Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 4  im. Janusza 

Korczaka w Ornecie 

1. Wszelkich informacji dotyczących  festiwalu, udziela sekretariat Szkoły 

Podstawowej nr  4  im. Janusza Korczaka  w Ornecie, tel. 55 242 11 74                   

lub nauczyciel religii  P. Janina Krzyżanowska. , tel. 661581230                                                                                       

2. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej naszej szkoły   

www.sp4.orneta.eu 

 
 
 



 
REGULAMIN  FESTIWALU 

 

 

dedykowany pamięci  Św. Jana Pawła II  

1. W  Festiwalu mogą wziąć udział: przedszkola,  szkoły podstawowe  także scholie 

i  zespoły. 

2. Szkoła  kierująca  zgłoszenie może zaproponować tylko jeden zespół (powyżej 5 

osób)  

3. Każda grupa prezentuje  jeden utwór  o tematyce religijnej , mile widziana 

tematyka papieska. 

4. Tytuł piosenki oraz przewidywany czas ich trwania należy przedstawić 

organizatorom w formularzu zgłoszeniowym. 

5. Festiwal odbędzie się  w dniu 3.06,2022r. o godz. 9:00 w PARKU MIEJSKIM 

ul. 1 Maja (AMFITEATR); w razie niepogody w Miejskim Domu Kultury W 

Ornecie  

6. Uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają na własny koszt z opiekunem lub 

wychowawcą. 

7. Przewidziano 4  kategorie: 

 przedszkola  

 szkoły podstawowe  I- III,  

 szkoły podstawowe IV- VIII, 

 szkoły średnie  

 scholie, zespoły  

8. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie. 

9. Wykonawcom może towarzyszyć akompaniator lub podkład muzyczny  na 

nośniku  

10. Oceną wykonań konkursowych zajmuje się jury, którego decyzje są 

nieodwołalne i niezaskarżalne. 

11. Jury oceniać będzie: 

  dobór repertuaru; 

 ogólny wyraz artystyczny; 

 poprawność wykonania; 

12. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród oraz podziękowań dla 

opiekunów nastąpi po zakończonej uroczystości. 

13. Zainteresowane szkoły prosimy o wypełnienie zgłoszenia i dostarczenie na adres 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka  w Ornecie  do  15 maja 2022 r. 

14. Wzięcie udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją powyższych 

punktów regulaminu. 

 

                                                                                    Serdecznie zapraszamy!!! 



 

Formularz zgłoszeniowy 

 

XIII  Festiwal Piosenki Religijnej-  Orneta 2022 

 

                                               dedykowany pamięci  Św. Jana Pawła II  

 

 
 

 

 

 

Nazwa i adres szkoły, 

przedszkola  
 

Telefon kontaktowy  

Parafia  

Nazwa Zespołu  

Tytuł i autor piosenki 1  

Orientacyjny czas 

trwania występu; 

wymagania techniczne  

 

Imię i nazwisko opiekuna, 

opiekunów  

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

                            Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka……………………………………………………………………………….                

w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w XIII Festiwalu Piosenki Religijnej w Ornecie  

organizowanym  przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie zgodnie 

z Rozporządzeniem 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest 

dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 
* niewłaściwe skreślić 

…………………………………………….. 

(data, podpis) 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

             W związku z uczestnictwem w XIII Festiwalu Piosenki Religijnej w Ornecie  

organizowanym  przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie 

wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w 

(literą X zaznaczyć właściwe): 

□ publikacjach na stronie internetowej, portalach  społecznościowych 

□ audycjach telewizyjnych,  

□ audycjach radiowych,  

□ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, gazetkach i broszurach 

□ kronice szkolnej lub kronice okolicznościowej 

□ gablotach i na tablicach ściennych  

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl 

kształcenia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie. 
* niewłaściwe skreślić 

 

…………………………………………………… 

                                                                                                                             (data, podpis) 

 
 


