
REGULAMIN 
 

XVII POWIATOWE KODEŃSKIE SPOTKANIA Z POEZJĄ 
I PIEŚNIĄ MARYJNĄ POŚWIĘCONE PAMIĘCI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 

 

1. Celem spotkań jest popularyzacja oraz kultywowanie piękna języka ojczystego znajdującego odbicie 

w twórczości o tematyce Maryjnej i twórczości muzycznej oraz poetyckiej św. Jana Pawła II. 

2. Powiatowe Kodeńskie Spotkania w tym roku odbędą się 23 października w Gminnym Centrum 

Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu o godz. 13.30. O godz. 12.00 odbędzie się msza św. w Bazylice, 

a następnie złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II na Kalwarii w Kodniu. 

3. Zapraszamy na Spotkania uczniów szkół podstawowych i średnich, a także dorosłych, miłośników 

recytacji i śpiewu, z terenu powiatu bialskiego i regionu lubelskiego. 

4. Uczestnik przeglądu ma być wyłoniony w drodze wcześniejszych eliminacji rejonowych. 

5. Uczestnicy Kodeńskich Spotkań mogą zaprezentować się w następującym repertuarze: 2 wiersze lub 

1 wiersz i pieśń lub 2 pieśni. Pierwszy występ o tematyce związanej i poświęconej Matce Bożej, drugi 

autorstwa Świętego Jana Pawła II lub innego autora, ale poświęcony Jego pamięci. 

6. Podstawą do wzięcia udziału w Spotkaniach jest przesłanie Karty Zgłoszenia oraz dokumentów z 

punktu 7 niniejszego Regulaminu do 21 października 2022 r.  pocztą tradycyjną na adres: Gminne 

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu, ul. Rynek 4, 21-509 Kodeń lub adres e-mail: 

kontakt@domkulturywkodniu.pl. Karta zgłoszenia musi być zatwierdzona przez instytucję kierującą 

(pieczątka, podpis dyrektora) i instruktora (nauczyciela) prowadzącego.  

7. Do karty zgłoszenia należy dołączyć wypełnione i podpisane dokumenty dotyczące ochrony danych 

osobowych: Klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, a także Oświadczenia: o 

zgodzie na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych oraz o zgodzie na przetwarzanie i 

wykorzystanie wizerunku. 

8. Spotkania nie mają charakteru konkursowego, wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe upominki i 

dyplomy. Natomiast dla wybitnie wyróżniających się mogą być przewidziane nagrody specjalne od 

sponsorów. 

9. Informacji nie ujętych w regulaminie udziela Dyrektor GCKSiT Ewa Rafałko, tel. 83 375-41-37, e-mail: 

kontakt@domkulturywkodniu.pl.   
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