
Regulamin konkursu muzyczno-poetyckiego „Papieskie Oblicze”

1. Organizatorem konkursu muzyczno-poetyckiego „Papieskie Oblicze” zwanego dalej Konkursem
jest  Miejski Dom Kultury w Wołominie  mający  siedzibę przy ul. Mariańskiej 7 w Wołominie,
NIP:125 00 42 187. 

2. Cele Konkursu:
- upamiętnienie Jana Pawła II
- upowszechnianie twórczości poetyckiej JPII
- podtrzymywanie pamięci o JPII i jego naukach

3. Czas trwania Konkursu:
Konkurs trwa od 4 maja do 15 maja 2020 r.

4. Uczestnicy:
Konkurs  skierowany  jest  do  uczniów  szkół  podstawowych  i  średnich  z  terenu  Powiatu
Wołomińskiego. 

Warunki uczestnictwa: 
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
- wysłanie zgłoszenia wraz z plikiem video (recytacja lub śpiew) trwającego nie dłużej niż 2 minut
w terminie 4-15 maja do godz. 18.00 na adres e-mail: mdk@mdkwolomin.pl
- każde zgłoszenie w treści e-maila musi być opatrzone metryczką (imię i nazwisko autora,  wiek,
adres korespondencyjny i adres e-mail, telefon). 
- wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
- uczestnictwo w Konkursie jest tożsame ze zgodą na publikację danych na stronach Organizatora i
w social-mediach Organizatora i partnerów. 

Zadaniem konkursu jest nagranie swojego wykonania interpretacji twórczości Jana Pawła II
(recytacja lub śpiew) w formie krótkiego filmu (nie przekraczającego 2 minut) i przesłanie na
adres  e-mailowy  Organizatora  konkursu.  Zarówno  recytacja  jak  i  śpiew  może  być
wykonana/wykonany  przy  wsparciu  instrumentów  czy  podkładu  muzycznego.  Jeden
uczestnik może przesłać tylko jeden film. 

Specyfikacja:
1. Każdy z uczestników może przesłać 1 plik video.
2.  W tytule e-maila należy wpisać:  Konkurs „Papieskie Oblicze”, w treści zaś imię i nazwisko,
adres korespondencyjny, wiek uczestnika, klasa i nazwa szkoły, swój adres e-mail oraz telefon. 
3.  Filmy niezwiązane z tematyką, naruszające prawo lub wysłane po terminie nie będą brane pod
uwagę.

Termin nadsyłania:
1. Ostateczny termin zgłoszenia to 15 maja 2020 r. godz. 18.00
2. Pliki video należy wysłać na adres e-mail Organizatora:
mdk@mdkwolomin.pl

Nagrody i wyróżnienia
1.  Nagrody  zostaną  podzielone  na  dwie  kategorie  (I  kategoria  –  szkoły  podstawowe,  II
kategoria – szkoły średnie). 
2.  Pierwsze miejsce w dwóch kategoriach: nagroda rzeczowa (I  kategoria:  głośnik bluetooth,  II
kategoria: słuchawki bezprzewodowe).
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3.  Pierwsze,  drugie  i  trzecie  miejsce w obu kategoriach:  publikacja  na  stronie  Organizatora ze
specjalnymi podziękowaniami. 
4.  Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  18 maja  2020  r.  (strona  mdkwolomin.pl,
FB/mdkwolomin.pl) 


