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Organizatorzy: 
 

• Towarzystwo Śpiewacze „ECHO” w Kaliszu. 
• Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 

 
Cele konkursu: 
 

• Popularyzowanie kultu św. Rodziny i św. Józefa Kaliskiego - Patrona Miasta Kalisza  
i Diecezji Kaliskiej. 

• Zachęcenie kompozytorów do sięgania w swojej twórczości po tematykę sakralną, 
związaną z Kaliszem. 

• Oprawa muzyczna utworów poetyckich z Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich 
„Redemptoris Custos”. 

• Dostarczenie nowych pieśni do wykorzystania przez chóry oraz organistów podczas 
nabożeństw. 

 
Warunki uczestnictwa: 
 

• Konkurs adresowany jest do kompozytorów bez ograniczeń wiekowych                                    
i odbywa się w dwóch kategoriach: 
a) Kategoria I - utwór na chór mieszany a cappella, możliwy do wykonania przez 
średnio zaawansowany 4 głosowy chór amatorski (S, A, T, B), którego tekst 
literacki (w języku polskim lub po łacinie), mówi o kulcie św. Józefa, lub 
nawiązuje do Sanktuarium i cudownego obrazu św. Rodziny w Kaliszu. 

b) Kategoria II - jednogłosowa pieśń z towarzyszeniem organów, możliwa do 
zaśpiewania przez wiernych podczas nabożeństw, której tekst w języku polskim 
nawiązywał będzie do kultu św. Józefa Kaliskiego. 

• Każdy kompozytor może przesłać dowolną ilość utworów w każdej kategorii. 
• Organizatorzy mogą udostępnić zainteresowanym uczestnikom konkursu odpowiednie 

teksty literackie, będące pokłosiem Ogólnopolskich Konkursów Literackich 
„Redemptoris Custos”. 

• Organizatorzy nie zwracają przesłanych partytur, ani nie informują o ich 
niedopuszczeniu z powodów regulaminowych. 

• Utwory zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej nagrodzone, wykonane, 
nagrane lub wydane drukiem. 

 
Utwory należy przesłać listem poleconym na adres: 
 

Towarzystwo Śpiewacze „Echo” w Kaliszu 
Pl. Św. Józefa 7 
62-800 Kalisz 

z dopiskiem na kopercie „K o n k u r s”  
 



• Prace konkursowe w trzech egzemplarzach powinny być oznaczone godłem oraz 
określone kategorią. W osobnej kopercie, z tym samym godłem, należy zamieścić 
imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, adres e-mail, krótką notkę 
biograficzną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad 
określonych w ustawie z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

• Utwory nagrodzone oraz inne wytypowane przez jury będą wydane drukiem oraz 
mogą być nagrane na płytę CD i DVD w celach dokumentacyjnym, reklamowym  
i marketingowym, bez dodatkowych honorariów dla autorów. 

• Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną wymienieni na stronie 
internetowej www.chorbazyliki.kalisz.pl  

• Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na uroczystość wręczenia nagród oraz 
kosztów wyżywienia i noclegów. 

• Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu. 
 
Terminy: 
 

• Utwory nadesłać należy do dnia 15 stycznia 2011 roku. 
• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2011 roku. 
•  Prawykonanie utworów, oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w sobotę 

18 czerwca 2011 roku Podczas XVIII Wielkopolskich Spotkań Chóralnych „Carmen 
Sacrum Festiwal”.                                                                                                                                                                                                                     

 
Nagrody: 
 

• Prace konkursowe ocenia Jury, powołane przez organizatorów. 
• Przewiduje się przyznanie następujących nagród i wyróżnień: 

- Kategoria I – 1500 zł, 1000 zł, 500 zł, 
- Kategoria II – 1000 zł, 800 zł, 500 zł, 
- dwa wyróżnienia (bez względu na kategorię), po 300 złotych. 

• Jury ma prawo innego podziału nagród i postanowienia jury są nieodwołalne. 
 
Bliższe informacje o konkursie można uzyskać: 
 
tel. 606 746 960 
www.chorbazyliki.kalisz.pl  
e-mail: chor@chorbazyliki.kalisz.pl 


