
Regulamin 

XXVII Dziecięcy Festiwal Piosenki Religijnej 
Katowice – Kostuchna 

 

30 kwietnia 2022 roku (sobota) 
godz. 10.00 – 15.00 

 
 

1. Organizator:  
DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ odbywa się w Parafii Trójcy Przenajświętszej  
w Katowicach – Kostuchnie od roku 1994. Jako Organizatorzy pragniemy zapewnić Uczestnikom 
FESTIWALU jak najlepsze warunki do prezentacji swojej piosenki. Troszczymy się o miłą i życzliwą 
atmosferę oraz dobrą zabawę dla wszystkich Uczestników, Gości oraz Parafian. W tym Roku 
Pańskim – FESTIWAL odbywa się pod hasłem: „Przez Maryję do Jezusa”. 
 

2. Miejsce:  
Kościół Trójcy Przenajświętszej, Dom Katechetyczny, obejście oraz skwer bł. Ojca Stanisława 
Kubisty. 

 

3. Termin:  
30 kwietnia 2022 roku (sobota), godz. 10.00 – 15.00.   

 

4. Cele FESTIWALU:  
Dziecięcy FESTIWAL Piosenki Religijnej w Parafii Trójcy Przenajświętszej  
w Kostuchnie ma charakter otwarty. Mogą brać w nim udział dzieci oraz młodzież  
do osiemnastego roku życia bez względu na miejsce zamieszkania. Pragniemy promować 
dziecięcą i młodzieżową twórczość artystyczną. Podnosić kulturę muzyczną i umiejętności 
wokalne dzieci i młodzieży. Pragniemy integrować dzieci, młodzież oraz dorosłych z parafii, szkół, 
domów kultury czy placówek artystycznych. Uczestnikami mogą być soliści, zespoły wokalne  
czy schole (max. do 20 osób). To również promocja naszego miasta, współpraca i dzielenie się 
doświadczeniem z innymi. 

 
5. Zasady uczestnictwa: 

Każdy uczestnik może wystąpić przed publicznością tylko raz w danej kategorii: solista lub zespół.   
Uwaga: Nie ogranicza się wieku osób akompaniujących (mogą to być także osoby dorosłe). 
Solista nie może występować w zespole. Osoba śpiewająca w grupie, nie może występować jako 
solista, jak też z większych grup nie mogą być wyłaniane mniejsze.  
Podkład muzyczny może być odtwarzany z nośników CD czy mp3 choć preferuje się tzw. ‘żywą 
muzykę’ z różnymi instrumentami. 
 

6. Karty zgłoszeń:  
Kartę, można pobrać ze strony www.parafiakostuchna.pl zakładka Festiwal.  
W zgłoszeniu należy podać: 

a. Wykonawcę (imię, nazwisko) lub nazwę zespołu, 
b. Tytuł piosenki,  
c. Wiek wykonawcy/ów (do 18-tego roku życia), 

http://www.parafiakostuchna.pl/


d. Kogo wykonawca reprezentuje (parafię, szkołę, dom kultury), 
e. Ilość osób zgłaszanych do Festiwalu – dokładna liczba Wykonawców, osób 

Akompaniujących oraz Opiekunów, 
f. Rodzaj akompaniamentu (instrument, płyta CD, mp3, itp.), 
g. Dane opiekuna – imię, nazwisko, dokładny adres, e-mail oraz numer telefonu, 
h. Potwierdzenie zgłoszenia na Festiwal Piosenki Religijnej przez ks. Proboszcza  

lub katechety lub opiekuna. 
 
Wypełnione czytelnie karty zgłoszeń należy przesłać na adres: festiwal@parafiakostuchna.pl   
do 25 kwietnia 2022 roku. Zgłoszenia przysłane po tym terminie nie zostaną uwzględnione przy 
kompletowaniu listy Uczestników. 
 

Wraz z przysłaniem karty zgłoszenia, należy e-mailem dołączyć w załączniku tekst wykonywanej 
piosenki (to warunek uczestnictwa w Festiwalu). 
W dniu Festiwalu należy przywieść zgodę/zgody rodzica/prawnego opiekuna na udział  
w Festiwalu (to warunek uczestnictwa w Festiwalu). 
 
 

7. Oceny i nagrody: 
Niezależne Jury oceniają występujących indywidualnie oraz zespołowo w skali od 6 do 1, biorąc 
pod uwagę kryteria:  prezentacja na scenie – przygotowanie i strój; intonacja, emisja głosu  
i dykcja; aranżacja partii wokalnej lub wokalno – instrumentalnej; proporcje brzmieniowe  
i bogactwo opracowania muzycznego; bogactwo harmoniczno – melodyczne wykonywanych 
kompozycji oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Niezależne Jury przyznają nagrody od I do III oraz wyróżnienia indywidualnie i zespołowo – 
Wykonawcom, którzy zdobywają najwyższą ilość punktów w ocenie występu.  
Wszyscy biorący udział w FESTIWALU – osoby występujące, publiczność oraz goście, będą mogli 
zagłosować na najlepszego Wykonawcę. Będzie to nagroda publiczności. 
 
 

8. Uwagi końcowe: 
a) uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, 
b) uczestnik lub zespół ma pełnoletniego opiekuna, 
c) opiekun zgłasza przyjazd uczestnika lub zespołu do godziny 9.45 w Punkcie   

                    Informacyjnym FESTIWALU (obok Domu Katechetycznego lub w środku), 
d) opiekun podaje merytoryczne zmiany jeśli nastąpiły od zgłoszenia oraz potwierdza  

                    ilość osób (wykonawca/y, opiekunowie, osoby akompaniujące, goście), 
e) opiekun indywidualnie przekazuje podkład muzyczny obsłudze technicznej (jeśli jest). 

 

Przy braku zgody na uczestnictwo dziecka/dzieci w FESTIWALU – Organizatorzy i Jury nie będą 
uwzględniać danego występu do oceny i wyróżnień. 
 
W sprawie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: 
Parafia Trójcy Przenajświętszej, 40-750 Katowice – Kostuchna, ul. Boya Żeleńskiego 34,  
adres: festiwal@parafiakostuchna.pl 
W miarę możliwości będziemy udzielać informacji i rozwiewać wszelkie wątpliwości. 
 
Organizatorzy ustalają listę występujących (soliści, zespoły) i zastrzegają sobie prawo do zmian. 
 

mailto:festiwal@parafiakostuchna.pl
mailto:festiwal@parafiakostuchna.pl


Lista WYSTĘPUJĄCYCH będzie dostępna w dniu FESTIWALU w Punkcie Informacyjnym.  
Doceniamy Wasze spostrzeżenia i uwagi, dzięki którym możemy doskonalić organizację 
Festiwalu (gdyby takie były – prosimy o kontakt).  
Pamiętamy również o tym, że atmosferę tego spotkania tworzycie Wy, Wasi Podopieczni oraz 
Publiczność.  
 

‘Bis orat, qui cantat’ – ‘Kto śpiewa, podwójnie się modli’ (św. Augustyn).  
 

Zatem chwalmy Boga Ojca przez naszego Pana Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym wraz  
z Niepokalaną – Maryją oraz naszymi Świętymi Patronami. „Przez Maryję do Jezusa”. 
 

Błogosławiony Ojcze Stanisławie Kubisto z Kostuchny – módl się za nami.    
 

Pozdrawiamy i do zobaczenia!!! 
Organizatorzy Festiwalu 

 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dn. 27.04.2016 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 (zwanej dalej RODO) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych  jest 

Parafia Trójcy Przenajświętszej w Katowicach – Kostuchnie (40-750 Katowice, ul. Boya 
Żeleńskiego 34)  i będą one przetwarzane wyłącznie w celach Festiwalu. 


