Ogólnodiecezjalny
Przegląd Piosenki Religijnej

Cecyliada 2017
w Szkołach Katolickich w Płocku
Organizator:
Katolicka Szkoła Podstawowa
z oddziałami gimnazjalnymi w Płocku
Płock, ul. Nowowiejskiego 2A
tel. 24/2612830
e-mail: ngksikorz@gmail.com
ks. Tomasz Brzeziński, p. Marta Marszałek-Pajewska, p. Aleksandra Bartosiak
– nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu

Szczegóły spotkania:
Z okazji zbliżającego się dnia świętej Cecylii − patronki chórzystów,
lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych − pragniemy
zaprosić uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wraz z opiekunami
do wspólnego przeżywania tego święta. W ramach obchodów organizujemy
Ogólnodiecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej – Cecyliada 2017.

Głównym celem spotkania jest propagowanie wśród uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów zamiłowania do muzyki, w szczególności muzyki
religijnej.

Pragniemy

również

umożliwić

młodzieży

z

różnych

szkół

zaprezentowanie swoich talentów wokalnych, artystycznych w radosnej,
przyjemnej i wspólnotowej atmosferze.
„Niech wasze śpiewanie przekracza granice!” ( Jan Paweł II, Spotkanie z Federacją
Pueri Cantores, Rzym 1993)

Serdecznie zapraszamy!

Ogólnodiecezjalny Przegląd
Piosenki Religijnej
Cecyliada 2017
odbędzie się
20 listopada 2017 r. /poniedziałek/ od godz. 9.30
w budynku Szkół Katolickich w Płocku,
a zgłoszenia przyjmowane są
do 17 listopada 2017r. (włącznie)

Informacje dodatkowe:
• zgłoszenia przyjmowane są pocztą elektroniczną (na adres:
ngksikorz@gmail.com) lub faksem (pod numer 24/2612830) według
załączonego formularza. Dodatkowych informacji udzielają: ks. Tomasz
Brzeziński, p. Marta Marszałek-Pajawska lub p. Aleksandra Bartosiak pod
nr. telefonu 24/261 28 30 lub 24/ 260 92 81;
• każda szkoła zgłasza solistę lub zespół, którzy przygotowują maksymalnie
dwa utwory o tematyce religijnej;
• organizatorzy zapewniają nagłośnienie i sprzęt grający;
• uczestnicy przeglądu we własnym zakresie dbają o podkład muzyczny;
• w turnieju zostaną nagrodzone 3 najlepsze grupy muzyczne lub wykonawcy;
• lista zwycięzców konkursu zostanie wyłoniona przez powołane jury
i ogłoszona na zakończenie przeglądu;
• nagrodzone drużyny otrzymują nagrody ufundowane przez Dyrektora Szkół
Katolickich w Płocku;
• przewidziany jest poczęstunek;
• dodatkową atrakcją przeglądu będą gościnne występy grup muzycznych
z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz zespołu Fratres,
reprezentującego Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku.
W oczekiwaniu na spotkanie
ks. Artur Janicki
dyrektor Szkół Katolickich w Płocku

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
DO OGÓLNODIECEZJALNEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI RELIGIJNEJ
CECYLIADA 2017
W SZKOŁACH KATOLICKICH W PŁOCKU
1. Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Dane uczniów do konkursu (imię , nazwisko, klasa):
………………….………………………………………………………..
………………….………………………………………………………..
………………….………………………………………………………..
……………………….……………………………………………………
3. Opiekun (imię i nazwisko, tel. kontaktowy) ….………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (nazwisko i imię,
klasa i szkoła solistów, członków zespołu i opiekunów [wraz z numerem
telefonu]) wyłącznie dla celów konkursów (publiczne ogłoszenie
wyników w budynku Szkół Katolickich w Płocku oraz umieszczenie ich
na stronie internetowej szkoły, umieszczenie zdjęć z festiwalu na stronie
internetowej szkoły, wymagane są czytelne i własnoręczne podpisy
uczestników festiwalu i opiekuna) .
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Potwierdzam znajomość zasad konkursu:
…………………………………………........
Opiekun

……………………………………………………….
Dyrektor szkoły

