
Regulamin Cecyliady 2017 

Księża Salezjanie 
Stowarzyszenie „...By Świat usłyszał” 

1. Cecyliada będzie miała charakter przeglądu piosenek religijnych, zakończonego Mszą świętą i 
koncertem wieczornym. Odbędzie się dnia 18 listopada 2017, w godzinach od 16:00 do ok. 20:00, w hali 
sportowej szkoły Salezjańskiej w Ostródzie, przy ul Św. Dominika Savio 1. 

2. Kierownikiem i koordynatorem Cecyliady jest ks. Robert Bednarski (Parafia Św. Dominika Savio). 
Kontakt do organizatorów: ewangelizacja.ostroda@wp.pl  Więcej informacji na stronie 
www.byswiatuslyszal.pl w zakładce Cecyliada oraz na facebooku www.facebook.com/cecyliadaostroda 
3. Plan tegorocznej Cecyliady: 
a. Od godz. 13:00 – próby z nagłośnieniem dla chętnych 
b. Godz. 16:00 powitanie i przegląd schol oraz solistów 
c. Godz. 17:30 przygotowanie do Eucharystii 
d. Godz. 18:00 Eucharystia 
e. Posiłek 
f. Ok. godz. 19:15 uwielbieniowy koncert młodzieżowy Ostródzka Łódź Ratunkowa 
g. Ok. godz. 20:00 zakończenie 
4. Msza Święta będzie w Kościele pw. Świętego Dominika Savio.  
5. Wykonawców mogą zgłaszać parafie, szkoły lub wspólnoty katolickie z powiatu ostródzkiego. 
6. Liczba zgłoszeń i repertuar: 
a. Można zgłosić maksymalnie 2 wokalistów (w tym duety) i 2 zespoły (w tym schole) ze szkoły 
podstawowej, oraz  maksymalnie 3 wokalistów (w tym duety) i 3 zespoły ze szkół ponadpodstawowych. 
b. Soliści i duety -1 dowolna pieśń religijna, 
c. Schola lub zespół - 2 dowolne pieśni religijne, 
d. Repertuar: zachęcamy do zaprezentowania nowych utworów, własnych kompozycji, ewentualnie 
nowych interpretacji pieśni i piosenek tradycyjnych 
e. Utwory nie powinny być dłuższe niż 3 min. każdy. 
f. W przypadku powtórzenia lub nieodpowiedniego dobrania pieśni, organizator zastrzega możliwość 
poproszenia o zmianę utworu. 
g. W razie dużej liczby zgłoszeń, organizator może poprosić o wykonanie tylko jednego wskazanego 
utworu lub zastosować kryterium kolejności zgłoszeń. 
7. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: 
a. nazwę Zgłaszającego, mail i telefon kontaktowy 
b. nazwę lub imię i nazwisko wykonawcy 
c. wiek wykonawcy lub określenie kategorii wiekowej w przypadku zespołów i schól 
d. tytuły i czas trwania utworów 
e. teksty utworów w formacie TXT. 

8. Kompletne zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na ewangelizacja.ostroda@wp.pl   

    do 12. listopada 2017r 
 
9. Aby upewnić się, że zgłoszenie zostało przyjęte, prosimy oczekiwać na potwierdzenie mailowe. 
10. Prosimy o przygotowanie się do wspólnego zaśpiewania na Mszy św. utworów: 
Wejście:  Bóg kiedyś stał się jednym z nas 
Ofiarowanie:  Bóg jest miłością 
Komunia:  Pan wieczernik przygotował 
Uwielbienie:  Radośnie Panu hymn śpiewajmy 
Zakończenie:  Gietrzwałdzka Pani do syna prowadź nas 
11. Zachęcamy do przygotowania na wspólną agapę ciast, kanapek, owoców i in. smakołyków :-) 
12. Organizator zastrzega prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 
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