
IV  OGÓLNOPOLSKI  INTERNETOWY

KONKURS

  Spotkania z Piosenk  Religijn  ą ą

K„ TÓŻ JAK BÓG  ”

Regulamin 

Propozycja Internetowego  Konkursu  –  Spotkania  z  Piosenką  Religijną  „Któż  jak  Bóg”  jest
internetową  wersją  Festiwalu  Piosenki  Religijnej  „Któż  jak  Bóg”  o  aniołach,  świętych  i
powołaniu człowieka. 

Cel konkursu:
 Radosne i wspólnotowe wielbienie Boga przez śpiew piosenki religijnej o aniołach, 

świętych i powołaniu człowieka.
 Ukazanie dzieciom i młodzieży wartości płynących z wiary w Boga
 Zainteresowanie aniołami i świętymi, którzy mówią nam o powołaniu człowieka i są 

przykładami zaufania Bogu.
 Pogłębienie świadomości religijnej. 
 Kształtowanie uczuć religijnych, 
 Rozwijanie talentów muzycznych.

Niniejszą propozycję kierujemy do dzieci i młodzieży oraz do dorosłych (do 30 roku życia, w
kategorii  śpiew solowy).  Zapraszamy do IV Internetowego Konkursu - Spotkania z Piosenką
Religijną,  który  by  polegał  na  podzieleniu  się  swoją  wiarą,  swoimi  talentami  wokalnymi  i
wokalno  –  instrumentalnymi  przez  prezentację  piosenki  religijnej  na  internetowej  stronie
muzycznej Credo (www.wcredo.eu). 

Przebieg konkursu.
Nagranie piosenki smartfonem, tabletem, aparatem fotograficznym, kamerą, itp. pliku

wideo  (najlepiej  MP4  dobrej  jakości).  Nagranie  umieszczone  zostanie  na  stronie
internetowej www.wcredo.eu  i będzie oceniane przez internautów przez ilość polubień i
przez Komisję Muzyczną powołaną w tym celu, która przyzna punkty i miejsca. Komisja
może również przyznać nagrody (o ile znajdą się sponsorzy) za wybrane przez siebie i
wyróżnione prezentacje piosenek.

Komisja będzie ocenić:

- zgodność doboru repertuaru z regulaminem
- wartość artystyczną tekstu i kompozycji



- kryteria artystyczne wykonawstwa: emisja, dykcja, technika, stylistyka
- zgodność wyrazu artystycznego z treścią utworu.

Najważniejsze terminy:
Do 31 marca 2023 r. przysyłamy plik wideo mailem lub przy pomocy programu

do przesyłania dużych plików (np. WeTransfer, TransferNow ) na adres: wcredo@wp.pl
lub credo@wcredo.eu. 

Od 04 do 19  kwietnia 2023 r.  na stronie Credo (www.wcredo.eu) Internauci
będą mogli oglądać przysłane nagrania i polubić wybrane piosenki. 

W tym czasie również Komisja Muzyczna przyzna swoje punkty i rozstrzygnie o
przyznanych miejscach. 

22  kwietnia 2023 r  zostaną opublikowane na stronie  www.wcredo.eu  wyniki
polubień internautów i werdykt Komisji Muzycznej. 

Kategorie prezentacji wideo 2 piosenek religijnych:

I. – Solowa 

II – Zespół rodzinny (zespół rodzinny nie może równocześnie startować w 

kategorii zespołowej ogólnej)

III. – Zespołowa

W przypadku dużej ilości zgłoszeń uczestnicy zostaną podzieleni na kategorie

wiekowe

Organizator:
Parafia N.M.P. Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej, 
Centrum Kulturalne w Przemyślu, 
Wspólnota Muzyczna Credo

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Przesłanie  mailem  poprawnie  i  kompletnie  wypełnionego  formularza
zgłoszeniowego – podpisanego. 
2. Przysłanie 2 plików wideo (najlepiej w formacie MP4 w dobrej jakości) z dwoma
piosenkami: 

a) o treści ogólnoreligijnej
b) o treści anielskiej (np. o Aniele Stróżu, o św. Michale Archaniele), o Świętych, o

powołaniu człowieka
Ważne! Nadesłany materiał nie może być użyty na wcześniejszych konkursach. Takie
utwory nie będą brały udziału w ocenie komisji 

3. Uczestnicy przygotowują i wykonują dwie piosenki w języku polskim. 
4. Materiałów dostarczonych do organizatorów nie odsyłamy.
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5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia w związku z 
wątpliwymi walorami chrześcijańskimi prezentowanych utworów
6. Za udział w konkursie uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.
7. Przysłane materiały wideo będą prezentowane na internetowej stronie muzycznej 
Credo, na Facebooku i YouTube w celu realizacji IV Ogólnopolskiego Internetowego 
Konkursu – Spotkania z Piosenką Religijną „Któż jak Bóg” lecz bez jakichkolwiek 
roszczeń finansowych dla uczestników. 

Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu. 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat 
IV Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu – Spotkania z Piosenką Religijną

„Któż jak Bóg” 
udziela: Ks. Zbigniew Pajor CSMA, ul. Krakowska 144, 34-331 Pewel  Ślemieńska

pod nr tel. 608-202-842
wcredo@wp.pl  lub credo@wcredo.eu 

Informacje zamieszczone są również na stronie internetowej www.wcredo.eu 

http://www.wcredo.eu/
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