REGULAMIN
VI FESTIWALU POZYTYWNYCH WARTOŚCI

im. Św. Faustyny Marii Kowalskiej

pod hasłem

„Powiedz zbolałej ludzkości,
niech się przytuli do miłosiernego Serca mojego,
a Ja ją napełnię pokojem”.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach
27.04.2016 r.

Organizatorzy:

Zespół Szkół Ogólnokształcących
ul. Szkolna 1
47 – 451 Bieńkowice
tel./fax 0324196278

e-mail: zsobienkowice@op.pl
www: https://www.facebook.com/zsobienkowice

Patronat honorowy:
Wójt Gminy Krzyżanowice – Grzegorz Utracki
Ordynariusz Diecezji Opolskiej – ks. bp Andrzej Czaja
Biskup pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej – ks. bp Antoni Długosz

Patronat Medialny i Prasowy:
Radio Opole SA.

Opolski Gość Niedzielny

1. Cele Festiwalu :

•

przybliżenie dzieciom i młodzieży życia św. Faustyny Marii Kowalskiej (Apostołki
Bożego Miłosierdzia), jej przesłania dotyczącego pokoju, miłości, zaufania Bogu,
powszechnego braterstwa oraz szacunku o ludzi ubogich i potrzebujących,
otaczającego nas świata (ziemi) - jako planety ludzi, troski i szacunku dla osoby
ludzkiej, jej życia i zdrowia, rodziny poprzez:
✓ prezentację dorobku artystycznego solistów, zespołów wokalnych,
✓ popularyzację twórczości literackiej i aktywności dziennikarskiej młodych ludzi,
✓ popularyzację piosenek mówiących o wyższych wartościach moralnych
i duchowych (radość, pokój, dobro w sercu człowieka, troska o ludzi ubogich
potrzebujących, szacunek, otwartość, bezinteresowne poświecenie w służbie dla
drugiego człowieka, uczynki miłosierdzia względem drugiego człowieka),
✓ wymianę pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu, gry na
instrumentach, tańca wśród dzieci i młodzieży, oraz współczesnych kierunków
muzycznych
✓ promowanie dziecięcej twórczości artystycznej, wyrażającej wartości
chrześcijańskie oraz szeroka integracja osób niepełnosprawnych w środowisku
szkolnym poprzez:
- możliwość udziału w warsztatach edukacyjnych,
- rozbudzanie twórczej edukacyjnie radości i świetnej zabawy z morałem,
- rozbudzenie postawy uwielbienia Boga i ewangelizacja młodego pokolenia.

2. Kategorie konkursowe:
1. muzyczna,
2.plastyczna,
3. literacka,
4.fotograficzna.
5.biblijna

KONKURS MUZYCZNY
1. Grupy wiekowe:
•

dzieci w wieku przedszkolnym (przedszkole),

•

dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej,

•

dzieci klas IV-VI Szkoły Podstawowej,

•

młodzież gimnazjalna.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie muzycznym:
•

w koncercie finałowym VI Festiwalu Pozytywnych Wartości, który odbędzie się
27.04.2016 r. mogą wziąć udział soliści lub duety, lub zespoły wokalne (każda placówka
musi dokonać wyboru i zgłosić tylko jedną reprezentację: solistę lub duet, lub zespół
wokalny w każdej kategorii wiekowej) z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
wyłonione we wcześniejszych przesłuchaniach,

•

Prezentowane piosenki w języku polskim powinny nawiązywać do dorobku duchowego
i intelektualnego św. Faustyny Kowalskiej, przedstawiać wartości ponadczasowe, według
których żyła i pozostawiła po sobie (np.: uczynki miłosierdzia względem drugiego
człowieka (względem ciała i duszy), szacunek dla ludzi ubogich i zagubionych w życiu,
dziecięce umiłowanie świata, idea pokoju, miłości, wolności, powszechnego braterstwa
itd.),

•

Same piosenki powinny być dopasowane do wieku i możliwości wokalnych wykonawcy,

•

nastrój prezentowanych utworów powinien być radosny,

•

opiekunowie solistów oraz zespołów wokalnych proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie
uczestników najpóźniej do 13 kwietnia drogą telefoniczną lub mailową zgodnie
ze wzorem karty zgłoszenia (patrz Zał. 1.

Karta zgłoszenia na Konkurs Muzyczny

VI FPW).
•

Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo
opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

Jury Komisji Konkursowej oceniać będzie:
- walory głosowe,
- muzykalność,
- dobór repertuaru,
- staranność wykonania; (intonacja, interpretacja, dykcja)
- ogólny wyraz artystyczny

3. Proponujemy następujące możliwości wykonawcze dla uczestników:
a) Indywidualny występ dziecka bądź grupy (śpiew z własnym podkładem półplaybackiem
zapisanym na płycie CD w formacie audio. Uwaga!Półplayback nie może zawierać ścieżki
wokalnej, pochodzącej z oryginalnego nagrania, ani linii melodycznej. Prosimy aby sama
płyta CD była opisana w następujący sposób: imię, nazwisko uczestnika konkursu lub
nazwa zespołu,szkoła, kategoria wiekowa oraz tytuł piosenki),
b) indywidualny występ dziecka bądź grupy z akompaniamentem własnym lub nauczyciela
(opiekuna),
c) indywidualny występ dziecka bądź grupy z pomocą towarzyszącego zespołu muzycznego.

4. Termin obowiązkowego przesłuchania:
W terminie podanym jako przesłuchanie solistów i grup muzycznych wystąpią osoby
zakwalifikowane do udziału w koncercie finałowym Festiwalu. Obecność na przesłuchaniu
jest obowiązkowa. Przesłuchanie odbędzie się 15 kwietnia 2016 r. (piątek) o godzinie 11.00
w ZSO w Bieńkowicach.

5. Kontakt:
Wszelkich informacji dotyczących konkursu muzycznego udziela p. Marcin
Jędorowicz, lazarro@o2.pl, tel. 695371855,

KONKURS PLASTYCZNY
Konkurs plastyczny w ramach VI Festiwalu Pozytywnych Wartości będzie związany
z osobą patronki tegorocznej edycji i hasłem przewodnim Festiwalu:
„Powiedz zbolałej ludzkości,
niech się przytuli do miłosiernego Serca mojego,
a Ja ją napełnię pokojem”.

1. Konkurs plastyczny obejmuje 4 grupy wiekowe:
a) kategoria wiekowa I: przedszkole oraz klasy I-III szkoły podstawowej.
✓ Temat prac: Postać Św. Faustyny Marii Kowalskiej lub scenka ilustrująca jej
życie;
✓ format A4;
✓ technika: wydzieranka lub wyklejanka.
b) kategoria wiekowa II: klasy IV-VI.
✓ Temat prac: Co chciałbyś podarować młodym ludziom, którzy przyjadą do Polski,
by uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży?
✓ format A4;
✓ technika: mieszana - liczymy na zaskakujące połączenia.
c) kategoria wiekowa III: młodzież 13-18 lat.
✓ Temat prac: Jak można być miłosiernym w codziennym życiu? Zilustruj jeden
wybrany uczynek miłosierdzia z katalogu 14 uczynków miłosierdzia względem
ciała i ducha.
✓ format A3,
✓ technika: pastel suchy lub olejny.
d) Kategoria wiekowa IV: dorośli.
✓ Temat prac: Jak wyobrażasz sobie moment Chrztu Polski?
✓ format A3 lub większy;
✓ technika: farby

2. Warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym:
• We wszystkich kategoriach prace muszą być pracami indywidualnymi.

• Ostateczny termin nadsyłania prac do ZSO w Bieńkowicach : 15 kwietnia 2016 r.
• Ogłoszenie wyników: 19 kwietnia 2015 r.
• W każdej z kategorii przewiduje się 3 nagrody-wyróżnienia. W I kategorii przewiduje
się 6 wyróżnień- osobno dla przedszkoli i klas I-III.
• Na odwrocie każdej pracy prosimy nakleić wypełnioną kartę informacyjną o autorze
pracy, (Patrz zał. 2 Karta zgłoszenia - Konkurs plastyczny).
• c) Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców
albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.
• Laureaci wyróżnień w każdej kategorii zostaną powiadomieni za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz zostaną zaproszeni do aktywnego udziału
w twórczych i ciekawych warsztatach edukacyjno-artystycznych w dniu Festiwalu.
• Wręczenie nagród odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach
27 kwietnia podczas koncertu finałowego VI Festiwalu Pozytywnych Wartości.

3. Kontakt
Wszelkich informacji dotyczących konkursu plastycznego udziela p. Magdalena
Lenort, tel. 0324196278 lub mailowo: pozytywnyfestiwal@gmail.com

KONKURS LITERACKI
1. Konkurs literacki obejmuje 2 grupy wiekowe:
a) Kategoria wiekowa I: klasy IV-VI
✓ Tematyka prac: „Jak można być miłosiernym w codziennym życiu”?
lub „Moje spotkanie z siostrą Faustyną”.
✓ Forma wypowiedzi: pamiętnik, opowiadanie, list.
✓ Objętość pracy: minimum 1 strona A4, czcionka 12 Times New Roman.
b) Kategoria wiekowa II: kl. I-III gimnazjum
Tematyka prac: „Okazuję miłosierdzie. Mogąc uczynić coś dla siebie, świadomie wybieramy
pracę dla innych”.
✓ Forma wypowiedzi: pamiętnik, opowiadanie, list, rozprawka, esej itp.
✓ Objętość pracy: minimum 2 strony A4, czcionka 12 Times New Roman.

2.

Termin dostarczenia prac:

a) prace należy przesłać na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach
ul. Szkolna 1,
47 – 451 Tworków.
Do prac dołączona być winna karta zgłoszenia (Patrz zał. 3 Karta zgłoszenia - Konkurs
literacki).
b) istnieje możliwość przesłania prac w formacie pdf, word drogą elektroniczną na adres
email: pozytywnyfestiwal@gmail.com
c) prace muszą być pracami indywidualnymi.
d) Ostateczny termin nadsyłania prac do ZSO w Bieńkowicach : 15 kwietnia 2016 r.

c) Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo
opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

3. Kontakt
Wszelkich informacji dotyczących konkursu literackiego udziela p. Izabela GlencPorwoł, tel. 0324196278 lub 506 945 078 (po godz. 15.30), pozytywnyfestiwal@gmail.com

KONKURS FOTOGRAFICZNY
1. Przedmiot konkursu:
✓ Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.
✓ Zdjęcia mogą być zrobione w dowolnym miejscu i czasie z zastosowaniem się do
właściwego tematu konkursu.

2. Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży biorących udział w VI Festiwalu
Pozytywnych Wartości.
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych w dwóch
kategoriach wiekowych.
3. Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo
opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

3. Zasady udziału w konkursie:
•

Fotografie powinny posiadać 1 autora.

•

Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.

•

Zdjęcia mogą zostać wykonane aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym.
Wielkość i format prac są dowolne, uzależnione jedynie od warunków technicznych
facebooka.

•

Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 projekty fotograficzne (Termin
„projekt fotograficzny” organizator konkursu rozumie jako 1 zdjęcie lub 1 cykl zdjęć).

•

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe. Każda kategoria wiekowa
charakteryzuje się unikatowym tematem konkursu. Uczestnik konkursu może zgłosić
swoje prace tylko w jednej z wybranych kategorii:
a)I Kategoria: uczniowie szkoły podstawowej klas IV-VI
Temat: Dobroć. Służba potrzebującym. Poświęcenie się. Opieka.
b)II Kategoria: uczniowie kl. I-III gimnazjum
Temat 1 - Miłosierdzie. Oddanie się innym. Rezygnacja z własnych
pragnień.
Temat 2 - Miłość bliźniego. Ufność w Boga i jego siłę.

•

Organizator nie zapewnia sprzętu fotograficznego.

•

Uczestnik konkursu przesyła projekt(y) - fotografie w formie elektronicznej.
Fotografie prosimy opisać według szablonu: „tytuł zdjęcia_imię i nazwisko”.

•

W przypadku tworzenia cyklu, prosimy podać tytuł całego projektu oraz każde zdjęcie
z osobna podpisać w/w schematu.

•

Adres e-mail do przesyłania zdjęć i kart zgłoszenia drogą elektroniczną:
estokguild@gmail.com; w temacie: Konkurs fotograficzny – VI Festiwal
Pozytywnych Wartości.

•

Kartę zgłoszenia i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można
uzyskać także bezpośrednio w Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Szkolna 1,
47 – 451 Bieńkowice

•

Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu,
wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie
praw autorskich w części prawa do wykorzystania w materiałach promocyjnych lub
dokumentacyjnych konkursu na rzecz Ewangelickiego Stowarzyszenia Kultury oraz
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach. Każdorazowo w takim
przypadku autor zdjęcia zostanie wymieniony z imienia i nazwiska, jeśli nie zastrzeże
wcześniej anonimowości na piśmie.

•

Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

4. Terminarz:
3. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej
https://www.facebook.com/zsobienkowice
4. Prace konkursowe będą zamieszczane do 15.04.2016 r. do godziny 12.00 na profilu
Festiwalu Pozytywnych Wartości https://www.facebook.com/zsobienkowice
1. Kartę zgłoszeniową należy przesłać drogą elektroniczną do g. 12.00 17.04.2016r wraz
ze zdjęciami, w tym samym mailu na adres: estokguild@gmail.com
5. Prace niewłaściwie zgłoszone lub dostarczone po terminie nie będą brały udziału w
konkursie.
6. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 27.04.2016 r. Nagrodzone prace
będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących, ul. Szkolna 1, 47 – 451 Bieńkowice

7. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 27.04.2016 r. na uroczystym
spotkaniu podsumowującym projekt.

5. Inne informacje:
• Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną
zakwalifikowane do konkursu.
• Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne Jury. Jury przyzna
najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną
nagrodę w ramach całego konkursu.
• We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna
interpretacja Regulaminu należy do Jury.

OTWARTY KONKURS BIBLIJNY
Zapraszamy do udziału w otwartym Teście Wiedzy Biblijnej
w formie pisemnej. Jest on skierowany do uczniów klas IV-VI SP i I-III Gimnazjum.
Test Wiedzy Biblijnej odbędzie 15 kwietnia o godz. 11:00 w naszej placówce.

Zakres

tematyczny konkursu będzie zazębiał się wokół Ewangelii wg. świetego Mateusza.
Każdy, kto zagląda do kart Pisma Świętego, i chce jeszcze bardziej otwierać swoje
serce na Słowo Boże powinien spróbować swoich sił w tej formie. Uczniowie, którzy chcą
wziąć udział w tym konkursie powinni wysłać uzupełnioną elektronicznie kartę zgłoszenia
(Patrz zał.5 Karta zgłoszenia – Konkurs biblijny) na adres zsobienkowice@poczta.fm do 13

kwietnia.

Istotne terminy w ramach Festiwalu:

13.04.2016 r. zgłoszenia solistów i grup muzycznych do eliminacji składane
w sekretariacie szkoły drogą telefoniczną lub mailową (patrz poniżej zał.1.):
• w ZSO Bieńkowice: e-mail: zsobienkowice@op.pl, tel./fax.
324196278
• lub u osób odpowiedzialnych:
Marcin Jędorowicz, tel. 695 371 855, lazarro@o2.pl.
13.04.2016

zgłoszenia uczestników Konkursu Biblijnego składane w sekretariacie
szkoły drogą telefoniczną lub mailową (patrz poniżej zał.5.):
• w ZSO Bieńkowice: e-mail: zsobienkowice@poczta.fm
• tel./fax. 324196278
• lub u osób odpowiedzialnych:
Łukasz Zaborowski zsobienkowice@poczta.fm

15 kwietnia nadsyłanie, składanie prac plastycznych dzieci do ZSO Bieńkowice
2016 r.

z załączoną z tyłu kartą informacyjną (patrz poniżej - zał.2)

15 kwietnia nadsyłanie, składanie prac literackich dzieci do ZSO Bieńkowice z
2016 r.

załączoną z tyłu kartą informacyjną (patrz poniżej - zał. 3)

15 kwietnia nadsyłanie prac fotograficznych i kart uczestnika (zal. 4) na e-mail:
2016 r.

estokguild@gmail.com
w temacie: Konkurs fotograficzny – VI Festiwal Pozytywnych Wartości

15 kwietnia eliminacje, przesłuchania solistów i grup muzycznych, godz. 1100 w ZSO
2016 r.

Bieńkowice (górny hol), I piętro

15 kwietnia eliminacje Otwartego Konkursu Biblijnego w sali nr 3 godz 11:00
2016 r.
29 kwietnia rozpoczęcie V Festiwalu Pozytywnych Wartości na sali gimnastycznej ZSO
2 0 1 6 r . – Bieńkowice.
godz. 900

Nagrody:
• jury powołane przez organizatora przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach
konkursowych według określonego przez organizatora porządku.
• Dla wszystkich Uczestników VI Festiwalu Pozytywnych Wartości przewidziano
również inne atrakcje w postaci warsztatów (do wyboru, limitowana liczba osób
w poszczególnych grupach), spotkań z ciekawymi osobami oraz smaczny
poczęstunek.

Postanowienia końcowe:
1. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga jury i organizator.
2. Placówka zgłaszająca uczestników ponosi koszty przejazdu.
3. W koncercie finałowym utwory wykonują dzieci zakwalifikowane w drodze
eliminacji.
4. Każdy wykonawca uczestniczy w Festiwalu z opiekunem.
5. Organizator zapewnia profesjonalną aparaturę nagłaśniającą (akustyk, nagłośnienie
estradowe) oraz instrument klawiszowy, gitarę.
6. Zgłoszenie uczestników jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Prosimy wszystkich o objęcie pamięcią modlitewną dzieła
VI Festiwalu Pozytywnych Wartości

