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Prezydium Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr inż. Władysław W. Skarżyński
Kanclerz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

PATRONAT HONOROWY PROWINCŁAJA
POLSKIEJ PROWINCJI ZAKONU PIJARÓW
o. MATEUSZA PINDELSKIEGO SP

Patronat medialny

Program współfinansowany ze środków
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Komitet Organizacyjny
32. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży
o. Tomasz Olczak SP - Dyrektor Parafiady
Maria Kujel - Wicedyrektor Parafiady
Księgowość/Administracja
Beata Sakowska - Księgowa Małgorzata Grząba
Zespół ds. Reprezentacji
Wojciech Wardaszko- Bareja Szef Zespołu
Marta Wardaszko-Bareja
Aspram Sargsyan
Biuro Prasowe
o. Jacek Wolan SP - Rzecznik Prasowy
Katarzyna Barnaś - Social Media
Bożena Steckiewicz - Punkt Informacyjny
Magdalena Achtenberg - Fotograf
Maria Zwierzyńska - Fotograf
Paulina Duszyńska - Fotograf
al. Szymon Kawała SP - Redaktor Naczelny Parafiadka
Katarzyna Podwika - Redakcja Parafiadka
al. Tomasz Świtała SP - Promocja
Michał Bieniek - Promocja
Komisja Sportowa - STADION
Leszek Bałda - Przewodniczący Komisji
Dominik Kulig - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Wacław Tomala
Paweł Trzcionkowski
Paweł Radłowski
al. Wojciech Józefek SP
Krzysztof Grząba
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Zespół Sędziowski
Leszek Bałda - Sędzia Główny
Jadwiga Jakubowska Koordynator - Sędzia ds. lekkiej atletyki
Tomasz Wytrykowski - Koordynator ds. piłki koszykowej
Paweł Trzcionkowski - Koordynator ds. piłki siatkowej
Andrzej Zając - Koordynator ds. badmintona
Wacław Tomala - Koordynator ds. tenisa stołowego
Leszek Bałda - Koordynator ds. szachów
Edyta Suchecka - Koordynator ds. warcab
Zbigniew Wiśniewski - Koordynator ds. ringo
Piotr Fiedoruk - Koordynator ds. piłki nożnej
Małgorzata Antoniuk - Koordynator ds. biathlonu letniego
i strzelectwa
Komisja Kultury - TEATR
Małgorzata Włodarczyk - Przewodnicząca Komisji
Adrianna Gajdziszewska - Zastępca Przewodniczącej Komisji
Joanna Jurewicz
Kinga Kaźmierczyk
Gabriela Chmielowiec
Anna Gajdziszewska
Ewelina Kupidura
Karolina Rajek-Duda
Natalia Starczak
Julia Lica
Katarzyna Krzyżewska
Alona Piekarska
Augustyna Piatraszka
Jakub Jastrzębski
Barbara Radzikowska
Dorota Curyłło
Grzegorz Jach
Komisja Pastoralna - ŚWIĄTYNIA
o. Rafał Roszer SP - Przewodniczący Komisji, Kapelan Parafiady
al. Tomasz Świtała SP
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Paulina Famulska
Wiktoria Jezierska
Milan Kwiatkowski
Faustyna Skolmowska
Karol Pietruszka
Komisja Techniczno-Logistyczna
o. Rafał Petkowicz SP - Przewodniczący Komisji
al. Bartosz Cielecki SP
Jakub Znamiec - Obsługa informatyczna
Henryk Markowski - Kierowca
Zespół Kwatermistrzowski
Janusz Podwika - Szef Zespołu Krzysztof Pelc
Maciej Pelc
Albert Skolmowski
Sebastian Romaniak
Wiktor Balec
Zespół ds. Żywienia/Kawiarnia Parafiadowa
Urszula Lepak Szef Zespołu
Claudia Minniti
Małgorzata Wytrykowska
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Zespół Służb Medycznych
Magdalena Michułka - Kuraś Szef GRM PCK Bydgoszcz
Paweł Kruza - Szef zabezpieczenia medycznego
Katarzyna Jaremko - Lekarz
Adrianna Czajkowska- Pielęgniarka
Karolina Żelazna - Pielęgniarka
Paweł Nowakowski - Ratownik medyczny
Łukasz Lepak - Ratownik KPP
Mikołaj Wierzchucki -Ratownik KPP
Patrycja Zachaj - PCK
Anna Kanarkowska - PCK

REGULAMIN

Regulamin
PARAFIADA jest autorskim programem Zakonu Pijarów stworzonym w roku 1988 na bazie
starożytnej greckiej triady STADION-TEATR-ŚWIĄ-TYNIA i doświadczeń zdobytych w 400letniej tradycji szkoły kalasantyńskiej.
Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza posiada prawa autorskie do
programu pn. PARAFIADA. Na podstawie tego programu został stworzony całoroczny,
wielostopniowy system współzawodnictwa parafiadowego, którego celem jest
popularyzacja i upowszechnianie aktywności zgodnie z triadą STADION-TEATR-ŚWIĄTYNIA
zmierzających do pełnego i harmonijne-go rozwoju osobowego dzieci i młodzieży
wszystkich poziomów nauczania.
Partnerami Stowarzyszenia Parafiada w realizacji tego programu są parafie, szkoły, kluby,
domy dziecka i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizacje pozarządowe
i kościelne oraz instytucje państwowe, władze samorządowe i oświatowe wszystkich
szczebli w kraju i za granicą. Program PARAFIADA łączy w nowatorski sposób edukację
formalną i nieformalną oraz aktywizuje społeczność lokalną wokół troski o wszechstronne
i harmonijne przygotowanie młodego pokolenia do dorosłego życia.
Stowarzyszenie zrealizowało na bazie Parafiady Dzieci i Młodzieży międzynarodowy
projekt pn. „Sport uczy i łączy wszystkich”, który został wyróżniony w Europejskim Roku
Edukacji poprzez Sport 2004 oraz projekt pn. „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”, który
został wpisany jako inicjatywa polska w Kalendarz Międzynarodowego Roku Sportu
i wychowania Fizycznego 2005.
Działania te zyskały uznanie i pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą inicjatywę
obywatelską PRO PUBLICO BONO 2003 w kategorii inicjatyw edukacyjnych oraz nagrodę
TOTUS za rok 2004 w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjnowychowawcza” za realizowany od kilkunastu lat wszechstronny program edukacji młodych
pokoleń, szczególnie za projekt: Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. w 2006
roku Stowarzyszenie Parafiada otrzymało NAGRODĘ BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU,
natomiast w 2009 roku nagrodę FAIR PLAY Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Program wspaniale wpisuje się w inicjatywy, projekty edukacyjno-wychowawcze,
charytatywne i profilaktyczne, które promują człowieka i zmierzają do budowy prawdziwie
obywatelskiego społeczeństwa.
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Parafiada
§ 1.
1.

PARAFIADA jest ogólnopolskim i międzynarodowym programem otwartym dla dzieci
i młodzieży ze wszystkich krajów świata.

2.

PARAFIADA jest autorskim programem edukacyjno-wychowawczy, profilaktycznym
oraz patriotyczno-obywatelskim Zakonu Pijarów opartym na triadzie STADION-TEATR
-ŚWIĄTYNIA.

3.

Organizatorem programu PARAFIADA jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa
Kalasancjusza z siedzibą w Warszawie przy ul. Gwintowej 3, 00-704 Warszawa,
zarejestrowane w KRS pod numerem 0000124134 (organizacja pożytku publicznego).

4.

Całoroczny cykl programu PARAFIADA obejmuje:
• Festyny i Regionalne Imprezy Sportowo – Rekreacyjne, • Parafiady Regionalne
w Polsce i za granicą,

• Współpracę z Polonią i Polakami za granicą, • Obozy Parafiadowe (profilowane),
• Program „Katyń ocalić od zapomnienia” • Wolontariat Międzynarodowy,
• programy edukacyjne, profilaktyczne, konkursy literackie, • cykliczne spotkania,
sympozja i szkolenia,
• Akcja 1%
• Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży.

5.

Współorganizatorem Parafiad Regionalnych w Polsce (np. lokalnych, powiatowych,
diecezjalnych) i Parafiad Polonijnych są parafie, szkoły, kluby, placów-ki opiekuńczowychowawcze, organizacje pozarządowe i kościelne uczestniczące we
współzawodnictwie parafiadowym. Zakres współdziałania określa szczegółowo
pisemne porozumienie współpracy ze Stowarzyszeniem Parafiada.

6.

Lista PARTNERÓW programu PARAFIADA jest otwarta dla podmiotów krajowych
i zagranicznych.

Organizator 32. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży
§ 2.
1.
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Organizatorem Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży jest Stowarzyszenie
Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza.

Stowarzyszenie Parafiada im. Józefa Kalasancjusza powołuje Komitet Organizacyjny
32.Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży, który odpowiada za prawidłowy
przebieg wydarzenia.

3.

Biuro Komitetu Organizacyjnego znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia Parafiada
w Warszawie, przy Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży przy ulicy
Gwintowej 3, e-mail: parafiada@parafiada.pl; www.parafiada.pl. tel. 22 651 07 01.
Biuro jest czynne dla interesantów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00
do 16.00.

REGULAMIN

2.

Termin i miejsce
§ 3.
1.

32. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży odbędzie się w dniach od 10 do 16
lipca 2021 roku.

2.

Uroczysta Inauguracja 32. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży i Program
Parafiady będzie realizowany w Warszawie na kampusie Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego.
Uczestnictwo
§ 4.

1.

Prawo udziału i startu w 32. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży mają
grupy zorganizowane: reprezentacje Organizatorów i zwycięzców Parafiad
Regionalnych, reprezentacje szkół, parafii, organizacji pozarządowych, klubów
sportowych, zespołów artystycznych.

2.

W skład każdej reprezentacji wchodzi minimalnie 5 uczestników i jeden opiekun do
maksymalnie 15 uczestników w wieku 10-19 lat i dwóch opiekunów.

3.

Udział reprezentacji zagranicznych rozpatrywany jest w trybie indywidualnym.
Bezpośredni kontakt z koordynatorem programu.

4.

Każda reprezentacja jest delegowana przez uprawnioną osobę (np. proboszcza,
prezesa klubu, dyrektora szkoły lub placówki). Za delegację uznaje się pisemne
zgłoszenie zgodne z załącznikami zawierające listę uczestników i nazwiska opiekunów
potwierdzoną podpisem i pieczęcią placówki. Każdy z uczestników biorących udział
w zawodach sportowych powinien posiadać pisemną zgodę lekarza. Przedstawienie
w zgłoszeniu nieprawdziwych informacji dyskwalifikuje całą reprezentację z udziału
w imprezie.
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5.

W przypadku uczestników innych wyznań i religii prawa reprezentowania własnej
Wspólnoty w Parafiadzie nabywa się analogicznie.

6.

Uczestnictwo reprezentacji/osób niepełnosprawnych regulowane jest na podstawie
indywidualnego porozumienia ze Stowarzyszeniem.

7.

Każda reprezentacja ma liczbę opiekunów zgodną z obowiązującymi przepisami
o wypoczynku zorganizowanym. w przypadku, gdy reprezentacja liczy więcej niż 10
uczestników wymagani są dwaj opiekunowie. oświatowo-wychowawczych, trenerzy
klubów sportowych oraz inne osoby pełnoletnie posiadające aktualne uprawnienia
opiekuna grup kolonijnych.

8.

Opiekunowie podczas 32. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży mogą
uczestniczyć we współzawodnictwie zgodnie ze swoją grupą wiekową. Szczegółowo
określa to niniejszy Regulamin.

9.

Opiekunami mogą być czynni nauczyciele, pracownicy placówek oświatowowychowawczych, trenerzy klubów sportowych oraz inne osoby pełnoletnie
posiadające aktualne uprawnienia opiekuna grup kolonijnych.
Program
§ 5.

1.

Program 32. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży tworzą trzy wzajemnie
uzupełniające się części (filary):
A) Stadion
Program sportowo-rekreacyjny obejmuje współzawodnictwo sportowe w 12
dyscyplinach, w tym w 12 konkurencjach oraz treningi strzeleckie, gry i zabawy
rekreacyjne. Współzawodnictwo sportowe rozpisane jest w załączonym
„Zestawieniu dyscyplin i konkurencji sportowych”, z osobnymi regulaminami.
B) Teatr
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Program kulturalno-oświatowy obejmuje współzawodnictwo w konkursach:
wiedzy, plastycznych, wokalnych oraz w Przeglądzie Małych Form Teatralnych.
Współzawodnictwo w tej części programu określone jest w „Zestawieniu
konkursów”, z osobnymi regulaminami. w ramach Parafiady odbywają się również
warsztaty, spotkania z przedstawicielami kultury, oświaty, sportu, życia
publicznego, wycieczki szlakiem zabytków Warszawy, spotkania z władzami
samorządowymi Warszawy, spotkania środowiskowe z udziałem uczestników,

C) Świątynia
Klasyfikacja w tym filarze obejmuje współzawodnictwo w konkursach wiedzy,
plastycznych, wokalnych i teatralnych o tematyce religijnej, które znajdują się
w „Zestawieniu Konkursów”. Program liturgiczno-ekumeniczny obejmuje
przygotowanie i czynny udział w codziennej modlitwie, Eucharystii, spotkaniach
formacyjnych, biblijnych i ewangelizacyjnych. Szczegóły znajdują się
w harmonogramie i programie szczegółowym.

REGULAMIN

organizatorów, sponsorów, mieszkańców stolicy.

Współzawodnictwo, klasyfikacja, nagrody
§ 6.
1.

Współzawodnictwo oparte jest na starogreckiej triadzie: STADION-TEATR-ŚWIĄTYNIA.

2.

Współzawodnictwo parafiadowe obejmuje: 12 dyscyplin sportowych, w tym 12
konkurencji oraz 9 konkursów z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej (wiedzy,
plastyczne, wokalne i Przegląd Małych Form Teatralnych).

3.

Współzawodnictwo parafiadowe organizowane jest dla dziewcząt (kobiet) i chłopców
(mężczyzn) w następujących kategoriach:

4.

A)

kategoria D (młodzicy) - roczniki 2008-2011,

B)

kategoria J (juniorzy) - roczniki 2005-2007,

C)

kategoria M (młodzieżowcy) - roczniki 2002-2004,

D)

kategoria N (Niepełnosprawni, dziewczęta i chłopcy) - roczniki 2002 i młodsi,

E)

kategoria o (Opiekunowie) - roczniki 2001 i starsi.

Każdy reprezentant ma prawo startu:
• maksymalnie w 3 konkurencjach sportowych (grupowych czy indywidualnych),
• maksymalnie w 5 konkursach z części programu teatr i świątynia zgodnie
z regulaminami konkursów.

5.

Udział w warsztatach jest poza limitem startowym.

6.

Współzawodnictwo parafiadowe zgodnie z triadą STADION-TEATR-ŚWIĄTYNIA jest
podstawą klasyfikacji indywidualnej i zespołowej. Udział w każdej z trzech części
programu podlega punktacji indywidualnej i zespołowej według szczegółowych
regulaminów. Za miejsca od i do III w rywalizacji sportowej laureaci otrzymują
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okolicznościowe medale, puchary i dyplomy, natomiast we współzawodnictwie
z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.
7.

Dodatkowo prowadzona jest dla reprezentacji (drużynowo) klasyfikacja generalna
według zasady, że 10 najlepszych reprezentacji z każdego filaru otrzymuje punkty od
10 do 1 według kolejności zajętego miejsca. Klasyfikacja generalna stanowi sumę
punktów uzyskanych w każdym z trzech parafiadowych filarów.

8.

Na podstawie wyników klasyfikacji generalnej przyznana zostanie nagroda dla
najlepszej reprezentacji.

9.

Komitet Organizacyjny może przyznać nagrodę specjalną Fair Play.
Zgłoszenia udziału
§ 7.

1.

Udział w 32. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży zgłasza się zgodnie
z formularzami w następujących terminach:

• zgłoszenie wstępne dla grup krajowych do dnia 15 czerwca 2021 roku,
• pełne zgłoszenie grup krajowych do dnia 28 czerwca 2021 roku.
• za pomocą strony internetowej miedzynarodowa.parafiada.pl
• do reprezentacji zagranicznych stosują się odrębne zasady dotyczące terminu
i formy zgłoszenia. Bezpośredni kontakt z koordynatorem programu
maria.kujel@parafiada.pl
2.

Zgłoszenia złożone w inny sposób nie będą rejestrowane.
Warunki udziału
§ 8.

1.

Organizatorzy zapewniają:
• zakwaterowanie w domu studenta Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
i pełne wyżywienie od kolacji w dniu 10 lipca 2021 roku do obiadu w dniu 16 lipca
2021 roku.
• możliwość uczestnictwa w całym programie imprezy zgodnie z parafiadową triadą,
w tym w imprezach towarzyszących oraz programie zwiedzania Warszawy,
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• opiekę medyczną,

REGULAMIN

• ubezpieczenie na czas imprezy w zakresie NNW dla uczestników i opiekunów.
Ubezpieczenie to obejmuje tylko osoby zgłoszone w Biurze Komitetu
Organizacyjnego zgodnie z potwierdzoną listą uczestników. Ubezpieczenie nie
obejmuje wypadków w drodze na imprezę i w drodze powrotnej.
• środki dezynfekujące i ochrony osobistej według obowiązujących zasad
sanitarnych.
2.

W momencie rejestracji i weryfikacji ostatecznej listy reprezentacji w recepcji 32.
Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży uczestnicy otrzymują:
• identyfikator będący dowodem udziału i dokumentem tożsamości każdego
uczestnika bądź opiekuna podczas trwania Parafiady;
• koszulkę okolicznościową;
• kartę kwaterunkową;
• inne materiały parafiadowe związane z imprezą i miejscem.
Warunki finansowe udziału
§ 9.

1.

Udział w 32. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży obejmuje pełne
wyżywienie i zakwaterowanie w miasteczku parafiadowym (domy studenta na
kampusie SGGW), możliwość uczestnictwa w programie, ubezpieczenie NNW dla
uczestników i opiekunów, opiekę medyczną, transport w ramach programu. Wpisowe
wynosi 530 PLN dla uczestnika oraz 200 PLN dla opiekuna.

2.

Do uczestników zagranicznych odnoszą się odrębne zasady.

3.

Zgodnie z § 9, pkt 1 reprezentacje dokonują wpłaty zaliczkowej w wysokości 100 PLN
od uczestnika na konto Stowarzyszenia, numer: 76 2030 0045 1110 0000 0002 0950
w terminie do dnia 31 maja 2021 roku. Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie do
dnia 28 czerwca 2021 roku.

4.

w przypadku rezygnacji z uczestnictwa zaliczka nie podlega zwrotowi.

5.

Reprezentacje, które nie będą korzystały z zakwaterowania i wyżywienia
w miasteczku parafiadowym dokonują pełnej wpłaty wpisowego w terminie do dnia
28 czerwca 2021 roku, według wzoru: ilość uczestników x 50 PLN. Istnieje również
możliwość wykupienia całodziennej karty żywieniowej lub wybranych posiłków.
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Obowiązki i uprawnienia uczestnika
§ 10.
1.

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników i ich opiekunów w czasie
trwania 32. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży.

2.

O chorobach, wypadkach itp. należy niezwłocznie powiadomić opiekuna grupy
i przedstawiciela obsługi medycznej.

3.

Całkowicie zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie
narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych.

4.

Uczestnik 32. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży przy zakwaterowaniu
w domu studenta otrzymuje: klucz do pokoju (wspólny dla wszystkich mieszkańców
danego pokoju), pościel i sprzęt stanowiący wyposażenie danego pokoju.

5.

Uczestnik Parafiady ma prawo do korzystania ze wszystkich urządzeń domu studenta,
przeznaczonych do ogólnego użytku.

6.

Uczestnik Parafiady mieszkając w domu studenta zobowiązany jest do:
• zachowania czystości i porządku w pokojach, przedpokojach, węzłach sanitarnych,
pomieszczeniach ogólnego użytku (kuchnie, pralnie, sale TV i cichej nauki),
• utrzymania w czystości i sprawności technicznej używanych urządzeń domu
studenta,
• przestrzegania przepisów
bezpieczeństwa i higieny.

7.

w

zakresie

ochrony

przeciwpożarowej

oraz

w akademikach szczególności zabrania się:
• używania w pokojach: kuchenek i grzejników elektrycznych oraz innych urządzeń
pobierających większą moc prądu za wyjątkiem: żelazek, lodówek, sprzętu RTV
i elektrycznych maszynek do golenia,
• manipulowania przy elektrycznych tablicach rozdzielczych, instalacji: elektrycznej,
gazowej, telefonicznej, RTV, przerabiania zamków i kluczy do pokoi,
• wrzucania śmieci i przedmiotów do urządzeń sanitarnych, kanalizacyjnych, pionów
na korytarzach itp.
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8.

Uczestnik Parafiady ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie zniszczenia.

9.

Odwiedziny w pokojach są zabronione.

11. Cisza nocna obowiązuje na terenie całego miasteczka parafiadowego (w tym domu
studenta) w godz. od 22.00 do 6.00.

REGULAMIN

10. Zabronione jest wynoszenie klucza od pokoju poza teren domu studenta. Przy
wychodzeniu należy go pozostawić w recepcji domu studenta.

Wolontariat
§ 11.

1.

Realizacja programu współzawodnictwa parafiadowego począwszy od imprez
regionalnych, aż do międzynarodowych jest oparta w dużym stopniu na
zaangażowaniu wolontariuszy.

2.

Wolontariusze mogą podejmować odpowiedzialne zadania na poszczególnych
etapach Parafiady 2021, jeżeli uczestniczyli w szkoleniach dotyczących realizacji
programu i są zaangażowani na podstawie pisemnego porozumienia zgodnie z Ustawą
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
2018 poz. 450 z późn.zm).

3.

Stowarzyszenie Parafiada prowadzi szkolenia dla nauczycieli, katechetów,
instruktorów i wolontariuszy. Jednocześnie potwierdza certyfikatem, zaświadczeniem
i świadectwem odbyte kursy, praktyki, warsztaty i inne formy szkoleń.

4.

Stowarzyszenie Parafiada zastrzega sobie wyłączność do wystawiania potwierdzeń
o udziale w programie pn. „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało - Parafiada 2021” oraz
referencji przysługujących wolontariuszom i kadrze (opiekunom i organizatorom).

Grantodawcy, Darczyńcy, Sponsorzy
§ 12.
1.

Realizacja programu współzawodnictwa parafiadowego począwszy od imprez
regionalnych, aż po międzynarodowe jest oparta w dużym stopniu na wsparciu
urzędów administracji publicznej, dobroczyńców i sponsorów.

2.

Wykaz Grantodawców, Darczyńców i Sponsorów dostępny jest na stronie
internetowej www.parafiada.pl.

3.

Wszyscy Darczyńcy i Sponsorzy zaangażowani w Parafiadę 2021 otrzymają
podziękowanie/dyplom
dokumentujący
zaangażowanie
w
realizację
międzynarodowego projektu pn. „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało - Parafiada 2021”.
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Postanowienia końcowe
§ 13.
1.

W sprawach
rozstrzygania.

szczególnych

Komitet

Organizacyjny

rezerwuje

sobie

prawo

2.

W stosunku do uczestników, którzy nie będą stosować się do postanowienia
niniejszego Regulaminu zostaną wyciągnięte następujące konsekwencje:
• upomnienie dla uczestnika oraz opiekunów reprezentacji,
• dyskwalifikacja uczestnika/uczestników w dyscyplinach i konkurencjach
sportowych oraz w programie Teatr i Świątynia wykraczających poza limit
regulaminowy

3.

W przypadku notorycznego przekraczania regulaminu organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do:
• wykluczenia uczestnika z możliwości udziału w najbliższej Parafiadzie,

• przekazania informacji do placówki, którą reprezentuje uczestnik,
• w skrajnych przypadkach do wykluczenia całej reprezentacji z dalszego udziału
w Parafiadzie.
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4.

W sprawach nie objętych Regulaminem mają zastosowanie ogólne przepisy
obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.

Stowarzyszenie Parafiada zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu ze względu na
nieprzewidziane okoliczności pojawiające się podczas realizacji programu.

REGULAMIN
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RAMOWY PROGRAM DNIA
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Punkt programu

Godzina

Pobudka

06:30

Msza Święta

07:30

Śniadanie

08:15 — 09:30

Zajęcia programowe

9:00 — 14:30

Obiad

13:00 — 15:00

Zajęcia programowe

14:30 — 19:00

Kolacja

18:00 — 20:00

Zajęcia programowe

20:00 — 21:30

Modlitwa wieczorna

21:30

Cisza nocna

22:00 — 06:00

Niedziela, 11 lipca
Hasło dnia: IMPULS

PROGRAM
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D

D
J
M
J
M, O
J, M, O

Bieg przełajowy 500m chłopcy

Bieg przełajowy 1000m
dziewczęta

Bieg przełajowy 1000m
dziewczęta

Bieg przełajowy 1500m chłopcy

Bieg przełajowy 1500m chłopcy

Trening strzelecki dla chętnych

14.15

14.30

14.45

15.00

15.15

15.00-19.00

J, M

Piłka siatkowa chłopców
(eliminacje)

Bieg przełajowy 500m dziewczęta

J, M

Piłka nożna chłopców (eliminacje)

14.00

J, M

J

J, M, O

J, M

Badminton dziewcząt

Ringo chłopców

D, M, O

Tenis stołowy chłopców

Piłka siatkowa dziewcząt
(eliminacje)

Kat. *

Program wydarzeń sportowych

Piłka nożna chłopców (eliminacje)

12.30

10.00

Godzina

STADION

Poniedziałek, 12 lipca
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strzelnica

Teren kampusu

boisko piłkarskie
przy ul. Koncertowej

sala nr 5 lub 35
(obiekty sportowe)

boisko piłkarskie
przy ul. Koncertowej

sala nr 5 lub 35
(obiekty sportowe)

boisko obok kortów

hala do tenisa
(obiekty sportowe)

sala nr 31
(obiekty sportowe)

Miejsce

11.30

11.00

09.30

09.00

Godzina

Kat. *

Miejsce

GRA w FORMY i FAKTURY METAL

KONKURSY WOKALNE: Sacro
Song i Muzyka moim życiem

GRA w FORMY i FAKTURY TKANINA

Otwarte
max. 20
os.

D, J, M

Otwarte
max. 20
os.

Namiot
warsztatowy

Namiot
Spotkań

Namiot
warsztatowy

Zwiedzanie Warszawy – zgodnie z wcześniejszymi zgłoszeniami

Program wydarzeń artystycznokulturalnych

TEATR

Hasło dnia: POWRÓT

Bud. 37
sala III18

Namiot Gry

D, J,
M, O
Otwarte
zespoły
max 3. os

KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ –
Kard. Stefan Wyszyński – życie
i dzieło
GRA w FORMY i FAKTURY - SENSORYCZNA GRA w SŁOW A

15.00

15.00

13.00 – 15.00 - Obiad

PROGRAM
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12.30

J

Piłka nożna chłopców (Finał)

J

Piłka siatkowa chłopców (Finał)

M

D, M

Piłka nożna chłopców (Finał)

Piłka siatkowa chłopców (Finał)

D, J, M

Warcaby chłopców

J

Piłka siatkowa dziewcząt (Finał)

D, J, M

J, M, O

Ringo dziewcząt

Szachy dziewcząt

D, M, O

Tenis stołowy dziewcząt

M

J, M

Badminton chłopcy

Piłka siatkowa dziewcząt (Finał)

J, M, O

Strzelectwo dla dziewcząt
i chłopców

9.0013.30

10.00

Kat. *

Program wydarzeń sportowych

STADION

Godzina

Wtorek, 13 lipca
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boisko piłkarskie
przy ul. Koncertowej

Sala nr 35 (obiekty sportowe)

Sala nr 5 (obiekty sportowe)

boisko piłkarskie
przy ul. Koncertowej

Budynek 37 sala 2/20A

Bud. 37 sala 3/19A

Sala nr 35 (obiekty sportowe)

Sala nr 5 (obiekty sportowe)

Boisko obok kortów

Sala nr 31 (obiekty sportowe)

hala do tenisa (obiekty sportowe)

strzelnica

Miejsce

11.30

11.00

09.30

09.00

Godzina

Kat. *

Miejsce

GRA w FORMY i FAKTURY TKANINA

TURNIEJ RECYTATORSKI
NORWID/BACZYŃSKI

GRA w FORMY i FAKTURY METAL

Otwarte
max. 20
os.

D, J, M

Otwarte
max. 20
os.

Namiot
warsztatowy

Namiot
Spotkań

Namiot
warsztatowy

Zwiedzanie Warszawy – zgodnie z wcześniejszymi
zgłoszeniami

Program wydarzeń artystycznokulturalnych

TEATR

Hasło dnia: DROGA

16.30

15.00

13.00 – 15.00 - Obiad

Otwarte
zespoły
max. 20
os.

D, J,
M, O

KONKURS PLASTYCZNY:
Plastyczna realizacja słów
Prymasa Tysiąclecia „Świat jest
wypełniony głosem Boga”

GRA w FORMY i FAKTURY PAPIER

Otwarte
zespoły
max. 3 os.

D, J,
M, O

GRA w FORMY i FAKTURY - SENSORYCZNA GRA w SŁOW A

KONKURS WIEDZY o SPORCIE:
Polscy lekkoatleci na stadionach
świata 2010-2021

Namiot
warsztatowy

Bud. 37
sala III18

Namiot Gry

Bud. 37
sala III18

PROGRAM
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12.30
M

M

Koszykówka dziewcząt
(eliminacje)

Koszykówka chłopców
(eliminacje)

D, J, M

Warcaby dziewcząt

J

Koszykówka dziewcząt
(eliminacje)

D, J, M

D

Ringo dziewcząt

Szachy chłopców

J

Tenis stołowy dziewcząt

J

D, 0

Badminton dziewcząt
i chłopców

Koszykówka chłopców
(eliminacje)

J, M, O

Biathlon letni dla dziewcząt
i chłopców

9.0013.30

10.00

Kat. *

Program wydarzeń sportowych

STADION

Godzina

Środa, 14 lipca
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Sala nr 35 (obiekty sportowe)

Sala nr 5 (obiekty sportowe)

Budynek 37 sala 2/20A

Bud. 37 sala 3/19A

Sala nr 35 (obiekty sportowe)

Sala nr 5 (obiekty sportowe)

Boisko obok kortów

Sala nr 31 (obiekty sportowe)

hala do tenisa (obiekty sportowe)

Teren kampusu

Miejsce

11.30

11.00

09.30

09.00

Godzina

Kat. *

Miejsce

GRA w FORMY i FAKTURY METAL

PRZEGLĄD MAŁYCH FORM
TEATRALNYCH:
„Polski teatr widzę ogromny”

GRA w FORMY i FAKTURY PAPIER

Otwarte
max. 20
os.

Wg
zgłoszeń

Otwarte
max. 20
os.

Namiot
warsztatowy

Namiot
Spotkań

Namiot
warsztatowy

Zwiedzanie Warszawy – zgodnie z wcześniejszymi
zgłoszeniami

Program wydarzeń artystycznokulturalnych

TEATR

Hasło dnia: ZAANGAŻOWANIE

16.30

15.00

13.00 – 15.00 - Obiad

Namiot Gry

Namiot
warsztatowy

Otwarte
zespoły
max. 20
os.

GRA w FORMY i FAKTURY TKANINA

Bud. 37
sala III18

Otwarte
zespoły
max. 3 os.

D,J,M,O

GRA w FORMY i FAKTURY - SENSORYCZNA GRA w SŁOW A

KONKURS WIEDZY o POLSCE:
Bitwa Warszawska 1920 r.
i wojna polsko-bolszewicka

PROGRAM
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D, J

Rzut palantówką chłopców

M
J
M

J
M

Bieg na 400m chłopców

Bieg na 1000m dziewcząt

Bieg na 1000m dziewcząt

Bieg na 1500m chłopców

Bieg na 1500m chłopców

13.20

13.30

13.40

13.50

14.00

J
M

Bieg na 300m chłopców

Bieg na 400m dziewcząt

Bieg na 300m chłopców

12.50

13.10

J
D

Bieg na 300m dziewcząt

12.40

13.00

D

Bieg na 100m dziewcząt

11.00
M

J
M

Bieg na 100m chłopców

10.45

Bieg na 100m chłopców

J

Bieg na 100m dziewcząt

10.30

Bieg na 300m dziewcząt

D

12.30

D

Bieg na 60m chłopców

10.15

11.15

M, O

Bieg na 60m dziewcząt

10.00

D, J, M, O

D, J

Rzut palantówką dziewcząt

Skok w dal chłopców

D, J, M, O

Skok w dal dziewcząt

Lekkoatletyka

M

Koszykówka chłopców (Finał)

boisko przy ul. Koncertowej

Sala nr 35 (obiekty sportowe)

Sala nr 5 (obiekty sportowe)

Sala nr 35 (obiekty sportowe)

J
M

Koszykówka chłopców (Finał

Koszykówka dziewcząt (Finał)

Sala nr 5 (obiekty sportowe)

Sala nr 31 (obiekty sportowe)

Miejsce

J

J

Tenis stołowy chłopców

Koszykówka dziewcząt (Finał)

Kat. *

STADION

Program wydarzeń

Pchnięcie kulą chłopców (6kg)

Od 10.00

12.30

10.00

Godzina

Czwartek, 15 lipca
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11.00

09.30

09.00

Godzina

Kat. *

Miejsce

TURNIEJ TAŃCA
DANCE OFF

GRA w FORMY i FAKTURY PAPIER

D,J,M

Otwarte
max. 20
os.

Namiot
Spotkań

Namiot
warsztatowy

Zwiedzanie Warszawy – zgodnie z wcześniejszymi zgłoszeniami

Program wydarzeń artystycznokulturalnych

TEATR

Hasło dnia: NADZIEJA

Otwarte
zespoły
max. 3 os.

D,J,M,O

GRA w FORMY i FAKTURY - SENSORYCZNA GRA w SŁOW A

KONKURS PLASTYCZNY:
Człowiek Przyszłości
Lem 2021

15.00

16.30

13.00 – 15.00 - Obiad

Bud. 37
sala III18

Namiot Gry

PROGRAM
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Piątek, 16 lipca

30

Hasło dnia: OTO MATKA TWOJA (J19,27)

PROGRAM
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STADION
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STADION
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STADION - Regulaminy poszczególnych
dyscyplin sportowych
KOSZYKÓWKA
1.
Uczestnictwo:
Zgłoszenia lub korekty składu zawodników należy dokonać co najmniej dzień przed
rozpoczęciem rozgrywek. w grze uczestniczy skład 3-osobowy, zespół liczy do 6
zawodników z jednej reprezentacji (jeżeli zespół liczy poniżej 3 zawodników nie
jest dopuszczany do rozegrania meczu). Nie dozwolony jest start drużyny, która łączy
w sobie zawodników z różnych reprezentacji. Koordynator ma prawo wylegitymować
zawodników w celu ustalenia tożsamości i wiarygodności zawodników, w tym celu
zawodnicy powinni posiadać w miejscu zawodów dokumenty tożsamości. Trenerzy
powinni przedstawić listy startowe z podaniem dokładnych danych (dokładna nazwa
reprezentacji) i danych personalnych zawodników (imię nazwisko i rok urodzenia) przed
rozpoczęciem rozgrywek do koordynatora danej dyscypliny. Nie dopuszczalne
jest
zgłoszenie
drużyny
do
rozgrywek
w
czasie
ich
trwania.
Obowiązuje dowolność zmian.
2.
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Przepisy gry:
• Mecze rozgrywane są piłkami: dziewczęta – nr 6, chłopcy – nr 7.
• Czas gry: 4 kwarty x 6-10 min. lub 2 x 10 min.( decyduje organizator zawodów) bez
zatrzymywania czasu gry, zatrzymywane 1 ostatnia minuta czwartej kwarty.
• Przerwy między i a II kwartą oraz między III i IV wynoszą 1 min., zaś przerwa po II
kwarcie wynosi 5 min.
• Dogrywka trwa 3 minuty z czasu zatrzymywanego.
• Przerwy na żądanie: 30 sek. x 1 w każdej kwarcie oraz w dogrywce.
• Obowiązują przepisy: 3 sekundy, 5 sekund, 8 sekund, 24 sekundy (tolerancyjnie sędzia na boisku sygnalizuje wyraźną grę na czas jednej z drużyn).
• Piąte i kolejne przewinienie drużyny karane jest rzutami osobistymi.
• Piąte przewinienie osobiste zawodnika dyskwalifikuje go do końca meczu
• Spotkania zapisywane są na protokołach uproszczonych.
• W przypadku łamania kultury sportowej może nastąpić wykluczenie zawodnika
(opiekuna) lub zespołu z zawodów lub turnieju.
• Pozostałe przepisy zgodne z ogólnymi przepisami PZKosz.- dot. Finałów rejonowych
i wojewódzkich

3.
Punktacja:
Za wygrane spotkanie zespół otrzymuje 2 punkty, za przegrane
1 punkt, za walkower 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
• Większa liczba zdobytych punktów.
• Jeżeli dwa lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:

większa liczba zdobytych punktów w bezpośrednich meczach
pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych
w bezpośrednich meczach między nimi,
lepszy stosunek koszy zdobytych do straconych w całym turnieju,
większa liczba zdobytych koszy w całym turnieju.

STADION

•
•
•
•
•
•

ZGŁOSZENIE SIĘ ZESPOŁU DO MECZU: punktualnie, w uzasadnionych przypadkach
z maksymalnie pięciominutowym spóźnieniem – po tym czasie zespół przegrywa mecz
walkowerem.
INNE SPRAWY TURNIEJOWE – rozstrzyga koordynator ds. koszykówki po konsultacji
z opiekunami zespołów. Na rozgrywki zawodnicy przybywają OBOWIĄZKOWO
z IDENTYFIKATOREM. Opiekun zespołu powinien dysponować dokumentami
potwierdzającymi tożsamość i datę urodzenia zawodnika. Na prośbę koordynatora
opiekun okazuje dokument w celu weryfikacji zawodnika lub innych spornych kwestii.
SIATKÓWKA
1.
Uczestnictwo:
Zgłoszenia lub korekty składu zawodników należy dokonać co najmniej dzień przed
rozpoczęciem rozgrywek.
W grze uczestniczy skład 6 osobowy, zespół liczy do 9 zawodników/czek z jednej
reprezentacji.
Nie dozwolony jest start drużyny, która łączy w sobie zawodników z różnych
reprezentacji. Koordynator ma prawo wylegitymować zawodników w celu ustalenia
tożsamości i wiarygodności zawodników, w tym celu zawodnicy powinni
posiadać w miejscu zawodów dokumenty tożsamości. Trenerzy powinni przedstawić
listy startowe z podaniem dokładnych danych (dokładna nazwa reprezentacji) i danych
personalnych zawodników (imię nazwisko i rok urodzenia) przed rozpoczęciem
rozgrywek do koordynatora danej dyscypliny. Nie dopuszczalne jest zgłoszenie drużyny
do rozgrywek w czasie ich trwania.
2.

Przepisy gry:
• Wysokość siatki: dziewczęta 224 cm, chłopcy juniorzy 235 cm, chłopcy młodzieżowcy
243 cm
• Set rozgrywa się do 25 punktów, spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów,
trzeci, decydujący set do - 15 punktów.
• Koordynator ma prawo do użycia (upomnień) kartek żółtych i czerwonych,
skutkujących – jeśli zawodnik dostanie czerwoną kartkę nie może grać do końca seta,
jeśli dostanie żółtą a potem czerwoną nie może zagrać do końca meczu.
• Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPS.

3.
Punktacja:
Za wygrane spotkanie zespół otrzymuje 2 punkty, za przegrane
1 punkt, za walkower 0 punktów.
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O kolejności zespołów decydują kolejno:
• Większa liczba zdobytych punktów.
• Jeżeli dwa lub więcej zespołów uzyska tę samą liczbę punktów:
• większa liczba zdobytych punktów w bezpośrednich meczach między
zainteresowanymi zespołami,
• lepszy stosunek setów zdobytych do straconych pomiędzy zainteresowanymi
zespołami,
• lepszy stosunek małych punktów,
• wynik bezpośredniego spotkania
ZGŁOSZENIE SIĘ ZESPOŁU DO MECZU: punktualnie, w uzasadnionych przypadkach
z maksymalnie pięciominutowym spóźnieniem – po tym czasie zespół przegrywa mecz
walkowerem.
INNE SPRAWY TURNIEJOWE – rozstrzyga koordynator ds. piłki siatkowej po konsultacji
z opiekunami zespołów.
Na rozgrywki zawodnicy przybywają OBOWIĄZKOWO z IDENTYFIKATOREM. Opiekun
zespołu powinien dysponować dokumentami potwierdzającymi tożsamość i datę
urodzenia zawodnika. Na prośbę koordynatora opiekun okazuje dokument w celu
weryfikacji zawodnika lub innych spornych kwestii.
PIŁKA NOŻNA
1.
Uczestnictwo:
Zgłoszenia lub korekty składu zawodników należy dokonać co najmniej dzień przed
rozpoczęciem rozgrywek.
W grze uczestniczy skład 6 (5+1) osobowy, zespół liczy 9 zawodników z jednej
reprezentacji.
Nie dozwolony jest start drużyny, która łączy w sobie zawodników z różnych
reprezentacji. Koordynator ma prawo wylegitymować zawodników w celu ustalenia
tożsamości i wiarygodności zawodników, w tym celu zawodnicy powinni
posiadać w miejscu zawodów dokumenty tożsamości. Trenerzy powinni przedstawić
listy startowe z podaniem dokładnych danych (dokładna nazwa reprezentacji) i danych
personalnych zawodników (imię nazwisko i rok urodzenia) przed rozpoczęciem
rozgrywek do koordynatora danej dyscypliny. Nie dopuszczalne jest zgłoszenie drużyny
do rozgrywek w czasie ich trwania.

36

BOISKO: sztuczna nawierzchnia
ILOŚĆ ZAWODNIKÓW : 9, gra na boisku 1 + 5 zaw., zmiany systemem hokejowym.
CZAS GRY: kat. D chł. 2x10 min., kat. J + M chł. 2x12 min.
SYSTEM ROZGRYWEK: rozgrywki prowadzone systemem grupowym – gra każda drużyna
z każdą.
Punktacja
Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.

STADION

o klasyfikacji zespołów w grupie decyduje:
• większa ilość zdobytych punktów,
• wynik bezpośredniego meczu zainteresowanych drużyn,
• większa różnica zdobytych bramek,
• większa ilość strzelonych bramek,
• utworzenie tzw. „małej tabelki”.
NIESPORTOWE ZACHOWANIE SIĘ ZAWODNIKÓW – GRA FAUL.
Zawodnicy przekraczający przepisy gry mogą zostać ukarani – 2, 3 lub 5 min. wykluczeniem
z gry.
Za poważne, rażące faule oraz wybitnie niesportowe zachowanie się, zawodnik zostanie
wykluczony z meczu a jego zespół będzie grał do końca meczu bez 1 zawodnika –
w „osłabieniu”. o ewentualnym wykluczeniu zawodnika z kolejnego meczu zadecydują
sędziowie i koordynator rozgrywek.
ZGŁOSZENIE SIĘ ZESPOŁU DO MECZU: punktualnie, w uzasadnionych przypadkach
z maksymalnie pięciominutowym spóźnieniem – po tym czasie zespół przegrywa mecz
walkowerem.
INNE SPRAWY TURNIEJOWE – rozstrzyga koordynator ds. piłki nożnej po konsultacji
z opiekunami zespołów.
Na rozgrywki zawodnicy przybywają OBOWIĄZKOWO z IDENTYFIKATOREM. Opiekun
zespołu powinien dysponować dokumentami potwierdzającymi tożsamość i datę
urodzenia zawodnika. Na prośbę koordynatora opiekun okazuje dokument w celu
weryfikacji zawodnika lub innych spornych kwestii.
LEKKOATLETYKA
Biegi przełajowe
Miejsce: Teren SGGW – obok Rektoratu. Zawodniczki(-cy) zgłaszają się 15 min. przed
czasem startu w biegu. Zawodnicy posiadają dokładnie i wyraźnie wypełnione karty
startowe.
Punktacja: Klasyfikacja na mecie: 6 pierwszych miejsc wg uzyskanych czasów, dalsza
klasyfikacja wg miejsc.
Konkurencje na stadionie
Zawodniczki (-cy) zgłaszają się na miejsce startu 15 min. przed czasem rozgrywania
konkurencji.
W konkurencjach biegowych – pomiar wyników elektroniczny.
W skoku w dal, w rzucie piłeczką palantową i w pchnięciu kulą zawodniczki(-cy) mają
w konkursie 3 kolejki (3 próby).
Na zawody zawodnicy przybywają OBOWIĄZKOWO z IDENTYFIKATOREM. Opiekun
zespołu powinien dysponować dokumentami potwierdzającymi tożsamość i datę
urodzenia zawodnika. Na prośbę koordynatora opiekun okazuje dokument w celu
weryfikacji zawodnika lub innych spornych kwestii.
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WARCABY
Rozgrywki odbywają się na planszy (warcabnicy) 100 polowej. Warcabnica musi być
umieszczona pomiędzy zawodnikami (warcabistami) w ten sposób, by główna linia
zaczynała się po lewej stronie każdego z nich. Gra odbywa się za pomocą 20 białych
(jasnych) i 20 ciemnych (czarnych) pionów. Gra toczy się na ciemnych polach warcabnicy.
Są dwie możliwości zakończenia gry (partii):
1.
2.

Wygrana jednego z graczy i w konsekwencji przegrana drugiego,
Remis, gdy żaden z graczy nie jest w stanie wygrać.
Rezultat partii – za każdą partię w zawodach zalicza się następującą ilość punktów:
a.
b.
c.
d.

e.

2 punkty za wygranie partii,
1 punkt za remis,
0 punktów za przegraną.
walkower – gdy zawodnik nie może rozegrać partii z jakichkolwiek powodów,
jego przeciwnik otrzymuje 2 punkty walkowerem. To samo ma miejsce jeżeli
zawodnik spóźnił się 10 min.
obustronny walkower – gdy obaj zawodnicy nie mogą kontynuować partii
z jakichkolwiek powodów, wówczas rezultat partii jest zero –zero.

Gracz wygrywa jeżeli jego przeciwnik:
a. zrezygnował z dalszej gry,
b. nie może wykonać żadnego ruchu bierką z powodu jej zablokowania,
c. nie ma na warcabnicy żadnej swojej bierki,
d. odmówił podporządkowania się regułom gry.
Remis jest osiągnięty, gdy:
a. obaj gracze zgadzają się na remis na skutek wzajemnego porozumienia,
b. żaden z graczy nie jest w stanie wygrać,
Sankcje: za naruszenia regulaminów sędzia musi zareagować:
a.
b.
c.
d.

ustnym upomnieniem,
ostrzeżeniem ogłoszonym publicznie,
przegraną partii (w razie potrzeby również przegraną obu przeciwników),
dyskwalifikacją z turnieju

Każdy przypadek odmowy przestrzegania regulaminu lub odmowy podporządkowania się
decyzji Koordynatora ds. Warcabów i sędziego, kwalifikuje się do decyzji wykluczenia
gracza z turnieju.

38

Na rozgrywki zawodnicy przybywają OBOWIĄZKOWO z IDENTYFIKATOREM. Opiekun
zespołu powinien dysponować dokumentami potwierdzającymi tożsamość i datę
urodzenia zawodnika. Na prośbę koordynatora opiekun okazuje dokument w celu
weryfikacji zawodnika lub innych spornych kwestii.

STADION

SZACHY
1. Zgłoszenie zawodników w biurze – (Komisja sportowa) ostatecznie w dniu
poprzedzającym turniej
2. Zawodnik potwierdza uczestnictwo w turnieju na 15 minut przed rozpoczęciem
rozgrywek.
Uwaga: Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem
większym niż 5 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia sesji, przegrywa
partię.
3. Turniej rozegrany systemem szwajcarskim, kojarzenie komputerowe jest wykonywane
programem ChessArbiter Pro 2010 (v.5.28)
4. Numer startowy zawodnika ustala się na podstawie rankingu szachowego a przy jego
braku losowanie komputerowe.
5. o kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów (1 pkt. za wygraną partię, 0,5
pkt. za remis, 0 pkt. za przegraną), a w przypadku jej równości kolejno:
• wartościowanie Buchholza z odrzuceniem skrajnych wyników,
• pełne wartościowanie Buchholza,
• liczba zwycięstw.
• bezpośredni pojedynek
6. Przy małej liczbie uczestników sędzia może ustalić inny system rozgrywania turnieju
oraz tempo gry.
7. Ilość rund 5,
8. Czas rozegrania partii 15 minut dla zawodnika.
9. Turniej rozgrywany oddzielnie w następujących kategoriach: D, J, M, o z zachowaniem
podziału na płcie we wszystkich kategoriach
10. w zawodach obowiązują „Przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. z 2007 roku” wraz
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez PZSzach.
11. Wg przyjętych na Parafiadzie zasad młodszy zawodnik może uczestniczyć
w rozgrywkach starszych kategorii, ale nie może już grać w swojej kategorii wiekowej.
12. SĘDZIOWANIE
1. Turniej prowadzi sędzia główny posiadający aktualną licencję sędziowską.
2. Decyzje sędziego głównego są w trakcie turnieju ostateczne.
13.SPRAWY WYCHOWAWCZE
Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują opiekunowie we współpracy
z Organizatorem.
Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia
w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno innymi uczestnikami, jak też z osobami
postronnymi i opiekunami.
14.INNE POSTANOWIENIA
W miejscu gry obowiązuje zakaz używania urządzeń elektronicznych, np. telefonu
komórkowego, tabletu, odtwarzacza itp..
W sprawach spornych, nie ujętych w Regulaminie, rozstrzyga organizator /Przewodniczący
Komisji Sportowej/
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TENIS STOŁOWY
Miejsce: Zawody odbywają się na sali sportowej SGGW i są prowadzone wg schematów
rozgrywek w zależności od ilości zgłoszeń (decyduje koordynator ds. tenisa stołowego)
Gra: sety do 11 pkt. w zależności od ilości startujących zawodniczek (-ów), koordynator ds.
tenisa stołowego ustanawia mecze do 2 lub 3 wygranych setów.
Na zawody tenisa zawodnicy zgłaszają się 15 min przed rozpoczęciem rozgrywek.
Zawodnicy posiadają OBOWIĄZKOWO identyfikatory (na prośbę koordynatora opiekun
powinien okazać dokument potwierdzający datę urodzenia zawodnika w celu
weryfikacji lub rozstrzygnięcia spornych kwestii).
RINGO
Miejsce: Zawody w ringo odbywają się na boiskach o podłożu trawiastym.
Koordynator ds. ringo – na podstawie wyników z ubiegłorocznej Parafiady – dokonuje
ustawienia i losowania zgłoszonych zawodniczek (-ów) w grupy startowe.
Sposób rozegrania turniejów:
Mecze są rozgrywane do 15 pkt., z 2 pkt. różnicą.
W grupach mecze (1 set) są rozgrywane w systemie „każdy z każdym”.
Zawodniczki (-cy), którzy zajęli 2 pierwsze miejsca, uczestniczą w dalszych rozgrywkach.
Przy dużej ilości grających zawodniczek (-ów) w grupach, do dalszych gier kwalifikują
się kolejni zawodnicy (w kolejności zajętych miejsc) w dalszych rozgrywkach mecze mogą
być grane do 2 wygranych setów.
o regulaminie rozgrywek w ringo – w zależności od ilości startujących zawodniczek (-ów)
- decyduje koordynator ds. ringo.
Na rozgrywki zawodnicy przybywają OBOWIĄZKOWO z IDENTYFIKATOREM. Opiekun
zespołu powinien dysponować dokumentami potwierdzającymi tożsamość i datę
urodzenia zawodnika. Na prośbę koordynatora opiekun okazuje dokument w celu
weryfikacji zawodnika lub innych spornych kwestii.
BADMINTON

40

1.

Turnieje rozgrywane są w kategoriach ustalonych przez Organizatora Parafiady.

2.

Zgłoszenia do gry przyjmowane są przez sędziego głównego turnieju od
wyznaczonej komórki - Komisji d/s Sportu. Zgłoszenie zawodnika na początku
Parafiady w Komisji Sportowej

3.

Odprawa techniczna rozpocznie się na 20 minut przed rozpoczęciem zawodów.
Podczas odprawy dokonana zostanie weryfikacja zgłoszonych uczestników
i ustalony system rozgrywek. Po odprawie nastąpi losowanie.

4.

System rozgrywek będzie ustalany przed rozpoczęciem zawodów w każdej kategorii
i będzie zależał od liczby startujących. Pojedynki będą rozgrywane według zasad
punktacji zgodnej z regulaminem Polskiego Związku Badmintona. Sędzia główny

5.

Sędziami są osoby wyznaczone przez sędziego głównego turnieju.

6.

Uczestnicy turnieju powinni posiadać stosowny strój i obuwie sportowe
przeznaczone do gry na sali.

7.

Sprzęt do gry i opiekę medyczną zapewnia Organizator Parafiady.

STADION

zawodów może dokonać zmian w rozgrywaniu liczby setów i długości ich trwania
biorąc pod uwagę liczbę uczestników. Decyzja o zmianie zostanie ogłoszona
podczas odprawy technicznej.

BIATHLON LETNI
MIEJSCE: teren SGGW - strzelnica, podłoże trawiaste.
1. Konkurencja rozgrywana w kategoriach ustalonych przez Organizatora Parafiady.
(J, M, O)
2. Zgłoszenie do konkurencji w dniu zawodów u koordynatora ds. strzelectwa
i biathlonu letniego (według kolejności przyjścia na teren przy strzelnicy).
3. Zawodnicy zgłaszają się obowiązkowo z identyfikatorem.
4. Zawodnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie sportowe przeznaczone do
biegania.
5. Zawodniczki (-cy) biegną pojedynczo na czas, na dystansie około 300m., po czym
oddają 2 strzały w postawie stojącej (broń pneumatyczna) do tarczy biathlonowej na
odległość 10m.
6. W przypadku braku 1 trafienia zawodnik pokonuje 1 rundę dodatkową na
dystansie około 30m., braku 2 trafień – 2 rundy dodatkowe.
7. Zawodnicy muszą oddać 2 strzały w kierunku tarczy.
8. Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga koordynator dyscypliny.
9. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej (wyniki nie są wliczane do
klasyfikacji generalnej).

STRZELECTWO
Miejsce: teren SGGW –strzelnica
1. Konkurencja rozgrywana w kategoriach ustalonych przez Organizatora Parafiady.
(J, M, O)
2. Zgłoszenie do konkurencji w dniu zawodów u koordynatora ds. strzelectwa
i biathlonu letniego (według kolejności przyjścia na teren wokół strzelnicy).
3. Zawodnicy zgłaszają się obowiązkowo z identyfikatorem.
4. Zawody rozgrywane są z broni pneumatycznej (tzw. wiatrówka) do tarczy na
odległość 10 m.
5. Postawa strzelecka stojąca.
6. Każdy zawodnik wykonuje 3 obowiązkowe strzały próbne, następnie 5 strzałów
ocenianych w konkursie (maksymalna ilość pkt.50).
7. Wszystkie sporne kwestie rozstrzyga koordynator dyscypliny.
8. Zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej (wyniki nie są wliczane do
klasyfikacji generalnej).
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TEATR
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Wykaz konkursów w ramach programu kulturalnooświatowego TEATR
Podczas 32. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży
LP.

RODZAJ KONKURSU

MAKSIMUM
PUNKTÓW

KONKURSY WIEDZY
1.

Konkurs wiedzy o Polsce: Bitwa Warszawska i wojna
polsko-bolszewicka

20

2.

Konkurs wiedzy o sporcie: Polscy lekkoatleci na stadionach świata

20

KONKURS PLASTYCZNY
3.

Konkurs plastyczny: Człowiek przyszłości (Rok Lema)

30

KONKURS WOKALNY
4.

Konkurs piosenki: „Muzyka moim życiem”

50

PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH
5.

Polski teatr widzę ogromny! (dowolny fragment ze
sztuki teatralnej polskiego autora)

80

6.

Turniej recytatorski „Mów do mnie wierszem” (Baczyński, Norwid)

50

7.

Turniej tańca „Dance OFF”

50

UWAGA: We wszystkich konkursach mogą brać udział uczestnicy wszystkich kategorii poza
kat. O.
Opiekunowie mogą brać udział wyłącznie w konkursach wiedzy i konkursach plastycznych
we własnej kategorii.
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Regulaminy konkursów
Konkursy wiedzy
1.

Celem konkursów wiedzy jest weryfikacja umiejętności i wiedzy uczestników
w wybranych przez siebie kategoriach tematycznych.

2.

Szczegółowy zakres tematyczny konkursów znajduje się na stronie
internetowej Stowarzyszenia Parafiada: www.parafiada.pl

3.
•
•
•
•
•
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Wiek uczestników:
kategoria D (młodzicy)- roczniki 2008-2011,
kategoria J (juniorzy) - roczniki 2005-2007,
kategoria M (młodzieżowcy) - roczniki 2002-2004,
kategoria N (Niepełnosprawni, dziewczęta i chłopcy) – roczniki 2002 i młodsi,
kategoria o (Opiekunowie) – roczniki 2001 i starsi.

4.

Konkursy odbywają się w dniach: 12,13 i 14 lipca 2021 r.

5.

Każda reprezentacja może zgłosić do każdego z konkursów maksymalnie 15
osób (po 5 w danej kategorii wiekowej).

6.

Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest nadesłanie do Organizatora
Konkursów formularza zgłoszeniowego w terminie przewidzianym
w regulaminie Parafiady. w uzasadnionych przypadkach można dokonać
zgłoszenia do Konkursu wiedzy w trakcie trwania imprezy, jednak nie później
niż jeden dzień przed planowanym startem w Konkursie.

7.

Formą weryfikacji wiedzy jest test wyboru/krzyżówka oraz pytania
szczegółowe w sytuacji uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub
więcej uczestników o najwyższej punktacji (dotyczy 3 najwyżej punktowanych
prac).

8.

Uczestnicy w przygotowaniu do konkursów wiedzy korzystają z bibliografii
przedstawionej przez Organizatora konkursu na stronie www.parafiada.pl.

9.

Uczestnicy zobowiązani są do zaopatrzenia się przed konkursem
w odpowiednie przybory (długopis, pióro). Ocenie nie podlegają prace
wypełnione ołówkiem lub innym łatwo ścieralnym przyrządem
piśmienniczym. Prace muszą być opatrzone umożliwiającym identyfikację
czytelnym podpisem uczestnika (napisane drukowanymi literami imię
i nazwisko uczestnika konkursu oraz nazwa reprezentacji).

10.

Osoby pragnące wziąć udział w konkursach wiedzy zobowiązane są do
przybycia na miejsce przeprowadzenia konkursu minimum 10 minut przed
jego rozpoczęciem. Wymagane jest posiadanie identyfikatora umieszczonego
w widocznym miejscu.

11.

Maksymalny czas trwania konkursu to 45 minut.

12.

Zdyskwalifikowane zostaną osoby, które podczas przeprowadzania konkursu
będą się konsultować
z innymi uczestnikami lub korzystać z niedozwolonych pomocy naukowych,
tzn. gdy praca nie będzie samodzielna.

13.

Uczestników konkursów wiedzy obowiązuje zakaz wnoszenia i używania
urządzeń elektronicznych typu telefony komórkowe, tablety, ipody, itp.,
w czasie trwania konkursów.

14.

Laureaci Konkursów otrzymują dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe.

15.

Uczestnicy Konkursów wyrażają zgodę na dokonanie dokumentacji
fotograficznej oraz jej publikację na stronie www.parafiada.pl

Konkursy plastyczne
1.

2.
•
•
•
•
•

Organizatorem Konkursów jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa
Kalasancjusza dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Kategorie wiekowe:
kategoria D (młodzicy)- roczniki 2008-2011,
kategoria J (juniorzy) - roczniki 2005-2007,
kategoria M (młodzieżowcy) - roczniki 2002-2004,
kategoria N (Niepełnosprawni, dziewczęta i chłopcy) – roczniki 2002 i młodsi,
kategoria o (Opiekunowie) – roczniki 2001 i starsi.

3.

Konkursy adresowane są do uczniów różnych typów szkół, jak również do
tych, którzy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych
formach zajęć plastycznych szkół, placówek wychowania pozaszkolnego,
świetlic i klubów.

4.

Konkursy odbywają się w dniach 13 i 15 lipca 2021 r. o godz.16.30, a
przygotowanie pracy nie może trwać dłużej niż 60 minut.

5.

Zakres tematyczny konkursów:

•

A. Plastyczna realizacja słów Prymasa Tysiąclecia "Świat jest wypełniony
głosem Bożym"

•

B. Człowiek przyszłości – Rok Lema

6.

Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest nadesłanie do Organizatora
Konkursów formularza zgłoszeniowego w terminie przewidzianym
w regulaminie Parafiady. w uzasadnionych przypadkach zezwala się dokonać
zgłoszenia do Konkursu w trakcie trwania imprezy, jednak nie później niż
dzień przed planowanym startem w Konkursie.

7.

Prace plastyczne muszą być wykonywane indywidualnie zgodnie z ww.
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tematyką w dowolnej technice (dopuszczane jest wykonanie tylko jednej
pracy w każdym z ww. zakresów tematycznych).
8.

Każda reprezentacja może zgłosić do poszczególnego konkursu maksymalnie 6
osób (po 2 w danej kategorii wiekowej). Uczestnicy startują tylko we własnej
kategorii wiekowej, zgodnie ze zgłoszeniem reprezentacji. Punktacja
Opiekunów nie jest wliczana do klasyfikacji generalnej.

9.

Prace muszą być opatrzone metryczką tj. na odwrocie musi być podane imię,
nazwisko, wiek autora, miejscowość, kraj, nazwa reprezentacji.

10.

Ocenie podlegają tylko prace wykonane podczas 32. Międzynarodowej
Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

11.

Prace wykonywane są w formacie A4. Materiały plastyczne zapewnia
Organizator, zezwala się jednak na korzystanie z własnych przyborów (kredki,
farby) po uprzednim zgłoszeniu tego faktu koordynatorowi Zespołu ds.
Konkursów Plastycznych.

12.

Zdyskwalifikowane zostaną osoby, które podczas przeprowadzania konkursu
będą się konsultować z innymi uczestnikami lub korzystać z niedozwolonych
pomocy naukowych, tzn. gdy praca nie będzie samodzielna.

13.

Uczestników konkursów plastycznych obowiązuje zakaz wnoszenia i używania
urządzeń elektronicznych typu telefony komórkowe, tablety, ipody, itp.,
w czasie trwania konkursów.

14.
Kryteria oceny:
• zgodność z tematem (0-10 pkt),
• walory artystyczne pracy (0-10 pkt),
• realizacja tematu – inwencja twórcza (0-10 pkt).

15.

Laureaci Konkursów otrzymują dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe.

16.

Zwycięskie i wyróżnione prace zostaną umieszczone na wystawach
pokonkursowych znajdujących się w Namiocie Spotkań oraz opublikowane na
stronie internetowej www.parafiada.pl

Konkurs piosenki „Muzyka moim życiem”
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1.

Organizatorem Konkursów jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa
Kalasancjusza dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

2.

Celem konkursu jest prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów
wokalnych (określonych wiekowo) oraz popularyzacja aktywności artystycznej
wśród dzieci i młodzieży.

3.
•

Kategorie wiekowe:
kategoria D (młodzicy)- roczniki 2008-2011,

•
•
•

kategoria J (juniorzy) - roczniki 2005-2007,
kategoria M (młodzieżowcy) - roczniki 2002-2004,
kategoria N (Niepełnosprawni, dziewczęta i chłopcy) – roczniki 2002 i młodsi

4.

Przegląd odbywa się w dn. 12 lipca 2021 r.(poniedziałek).

5.

Do przeglądu należy zgłaszać utwory o tematyce innej niż religijna np.
autorska, filmowa, kabaretowa, ludowa, folkowa, popularna, poetycka,
patriotyczna.

6.

W przypadku wykorzystania utworów innych wykonawców należy
przedstawić Komisji Kultury pochodzenie piosenki (tytuł i wykonawca).

7.

W konkursie mogą uczestniczyć soliści, duety, zespoły wokalne i wokalnoinstrumentalne w czterech wyżej wskazanych kategoriach wiekowych.

8.

Każda reprezentacja może zgłosić do konkursu maksymalnie 6 podmiotów
wykonawczych (po dwa w każdej kategorii wiekowej) wypełniając odpowiedni
formularz zgłoszeniowy przesłany do Organizatora Konkursu zgodnie
z regulaminem Parafiady. Zgłoszone regulaminowo podmioty wykonawcze
zobowiązane są do potwierdzenia tego faktu w dniu rejestracji uczestników
w Warszawie do Komisji Kultury, nie później jednak niż 1 dzień przed
planowanym terminem konkursu, w celu ustalenia terminu prezentacji
programu artystycznego.

9.

W konkursie nie mogą uczestniczyć wykonawcy startujący w konkursie
piosenki i pieśni religijnej „Sacro Song”.

10.

Wykonawcy prezentować mogą maksymalnie dwie piosenki w języku polskim
lub ojczystym, dostosowane do ich wieku, o łącznym czasie 8 minut.

11.

W przypadku wykonywania piosenek w języku innym niż język polski, należy
w odpowiednim czasie przed wykonaniem utworu przedłożyć Komisji Kultury
teksty piosenek w języku polskim.

12.

Repertuar wykonywany podczas parafiadowych konkursów piosenki w latach
ubiegłych nie może być prezentowany w trakcie kolejnych finałów
Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży.

13.

Wokalistom może towarzyszyć akompaniament ”na żywo”, jednak
dopuszczalny będzie także podkład muzyczny (pół-playback) nagrany na
nośniku USB.

14.

Opiekun każdego solisty lub grupy biorącej udział w konkursie pełni funkcję
wyłącznie kierowniczą, bądź instruktorską. w żaden sposób nie może czynnie
uczestniczyć w prezentacji konkursowej!

15.

Laureaci Konkursów otrzymują dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe.

16.

Kryteria oceny: a/ dobór repertuaru, b/ technika wykonania (intonacja,
poczucie rytmu, frazowanie, dynamika, oddech), c/ interpretacja, d/ ogólny
wyraz artystyczny (umiejętności prezentacji scenicznej, wizerunek sceniczny), 47

e/ inne (dobór podkładu muzycznego, niepowtarzalność repertuaru
w stosunku do lat ubiegłych)
17.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na dokonanie dokumentacji fotograficznej
prezentacji oraz jej publikację na stronie www.parafiada.pl

Konkurs piosenki i pieśni religijnej „Sacro Song”
1.

Organizatorem Konkursów jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa
Kalasancjusza dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

2.

Celem konkursu jest prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów
wokalnych (określonych wiekowo) oraz popularyzacja aktywności artystycznej
wśród dzieci i młodzieży.

3.

Kategorie wiekowe:
kategoria D (młodzicy)- roczniki 2008-2011,
kategoria J (juniorzy) - roczniki 2005-2007,
kategoria M (młodzieżowcy) - roczniki 2002-2004,
kategoria N (Niepełnosprawni, dziewczęta i chłopcy) – roczniki 2002 i młodsi,

•
•
•
•
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4.

Przegląd odbywa się w dn. 12 lipca 2021 r. (poniedziałek) w Namiocie
Spotkań.

5.

W konkursie uczestniczyć mogą soliści, duety, zespoły wokalne i wokalnoinstrumentalne w czterech wskazanych wyżej kategoriach wiekowych.

6.

Każda reprezentacja może zgłosić do konkursu maksymalnie 6 podmiotów
wykonawczych (po dwa w każdej kategorii wiekowej) wypełniając odpowiedni
formularz zgłoszeniowy przesłany do Organizatora Konkursu zgodnie
z regulaminem Parafiady. Zgłoszone regulaminowo podmioty wykonawcze
zobowiązane są do potwierdzenia tego faktu w dniu rejestracji
uczestników w Warszawie w Komisji Kulturalnej, nie później jednak niż 1
dzień przed planowanym terminem konkursu, w celu ustalenia terminu
prezentacji programu artystycznego.

7.

W konkursie nie mogą uczestniczyć wykonawcy startujący w konkursie
„Muzyka moim życiem”.

8.

Wykonawcy mogą prezentować maksymalnie dwie piosenki w języku polskim
lub ojczystym, dostosowane do ich wieku, o łącznym czasie 8 minut.

9.

W przypadku wykonywania piosenek w języku innym niż język polski, należy
w odpowiednim czasie przed wykonaniem utworu przedłożyć Komisji
Kulturalnej teksty piosenek w języku polskim.

10.

Repertuar wykonywany podczas parafiadowych konkursów piosenki w latach
ubiegłych nie może być prezentowany w trakcie kolejnych edycji
Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży.

11.

Wokalistom może towarzyszyć akompaniament ”na żywo”, jednak
dopuszczalny będzie także podkład muzyczny (pół-playback) nagrany na
nośniku USB.

12.

Opiekun każdego solisty lub grupy biorącej udział w konkursie pełni funkcję
wyłącznie kierowniczą, bądź instruktorską. w żaden sposób nie może czynnie
uczestniczyć w prezentacji konkursowej!

13.

Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe.

14.

Kryteria oceny: a/ dobór repertuaru, b/ technika wykonania (intonacja,
poczucie rytmu, frazowanie, dynamika, oddech), c/ interpretacja, d/ ogólny
wyraz artystyczny (umiejętności prezentacji scenicznej, stosowny strój), e/
inne (dobór podkładu muzycznego, niepowtarzalność repertuaru w stosunku
do lat ubiegłych).

15.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na dokonanie dokumentacji fotograficznej
prezentacji oraz jej publikację na stronie www.parafiada.pl

Przegląd Małych Form Teatralnych
1.

Organizatorem Przeglądu jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa
Kalasancjusza dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

2.

Celem Przeglądu jest prezentacja dorobku grup artystycznych oraz
popularyzacja aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży.

3.

Przegląd ma charakter spotkań konkursowych.

4.

Przegląd będzie odbywał się w dniu 14 lipca 2021 r. (środa) w Namiocie
Spotkań.

5.

Do udziału w Przeglądzie Małych Form Teatralnych mogą zgłaszać się tylko
zespoły (reprezentacje), przy czym w spektaklu nie muszą uczestniczyć
wszyscy jej członkowie.

6.

Uczestnicy przeglądu przedstawiają spektakl:
Polski teatr widzę ogromny!
(dowolny fragment ze sztuki teatralnej polskiego autora)

7.

Spektakle przedstawiane podczas parafiadowych przeglądów artystycznych
w latach ubiegłych nie mogą być prezentowane w trakcie kolejnych edycji
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Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży
8.

Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 15 minut, a czas montażu
i demontażu na scenie 5 minut.

9.

Grupy zgłaszają swój udział w przeglądzie przesyłając formularz zgłoszeniowy
bezpośrednio na adres Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza.

10.

Zgłoszone regulaminowo grupy zobowiązane są do zgłoszenia się w dniu
rejestracji uczestników
w Warszawie do Komisji Kulturalnej w celu wyznaczenia godziny prezentacji
programu artystycznego.

11.

Rezygnację z udziału w przeglądzie artystycznym należy zgłaszać odpowiednio
wcześniej (1 dzień), jednostce odpowiedzialnej za organizację przeglądu, czyli
Komisji Kulturalnej a w szczególności Zespołowi ds. Programów Artystycznych.

12.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom przeglądu profesjonalną obsługę
techniczną (dźwięk), sprzęt nagłośnieniowy oraz scenę bez technicznych
urządzeń scenicznych. Istnieje możliwość wykorzystania czarnych zastawek
scenicznych w ilości 6 szt. (wielkość zastawki 1,20 x 2,00m).

13.

Niedopuszczalne jest uczestnictwo w programach instruktorów,
obserwatorów, dziennikarzy, sympatyków i osób towarzyszących grupom, bez
wiedzy Organizatora przeglądu (Komisja Kulturalna)
Opiekun każdej grupy biorącej udział w przeglądzie pełni funkcję wyłącznie
kierowniczą, bądź instruktorską. w żaden sposób nie może czynnie
uczestniczyć w prezentacji programu artystycznego!
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14.

Prezentacje ocenia JURY powołane przez Organizatora.

15.

Laureaci Przeglądu Małych Form Teatralnych otrzymują dyplomy, statuetki
i nagrody rzeczowe.

16.

Dyskwalifikacji będą podlegać uczestnicy posługujący się obscenicznym
przekazem werbalnym lub pozawerbalnym oraz nie stosujący się do ww.
punktów regulaminu.

17.

W przypadkach spornych, nieobjętych niniejszym regulaminem ostateczną
i niepodważalną decyzję podejmuje Organizator przeglądu w tym Komisja
Kulturalna po uzyskaniu opinii jury, na zwołanym specjalnie w tym celu
posiedzeniu.

18.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na dokonanie dokumentacji
fotograficznej prezentacji oraz jej publikację na stronie www.parafiada.pl

Turniej recytatorski „Mów do mnie wierszem”
1.

Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa
Kalasancjusza dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

2.

Celem organizacji turnieju recytatorskiego jest poszerzanie wiedzy o poezji
polskiej i jej autorach, a także propagowanie piękna i kultury języka polskiego.

3.
•
•
•
•

Uczestnicy turnieju występują w trzech kategoriach wiekowych:
kategoria D (młodzicy)- roczniki 2008-2011,
kategoria J (juniorzy) - roczniki 2005-2007,
kategoria M (młodzieżowcy) - roczniki 2002-2004,
kategoria N (Niepełnosprawni, dziewczęta i chłopcy) – roczniki 2002 i młodsi,

4.

Turniej będzie odbywał się w dniu 13 lipca 2021 r. (wtorek) w miejscu
wskazanym przez Przewodniczącą Konkursów Artystycznych w biurze Komisji
Kultury.

5.

Każda reprezentacja może zgłosić do turnieju maksymalnie 6 osób (po dwie
w każdej kategorii wiekowej) wypełniając odpowiedni formularz zgłoszeniowy
przesłany do Organizatora Turnieju zgodnie z regulaminem Parafiady.
Zgłoszeni regulaminowo uczestnicy turnieju zobowiązani są do potwierdzenia
tego faktu w dniu rejestracji uczestników w Warszawie w Komisji Kultury, nie
później jednak niż 1 dzień przed planowanym terminem konkursu, w celu
ustalenia terminu prezentacji artystycznej.

6.

Uczestnicy turnieju recytują jeden wybrany wiersz lub fragment większego
utworu poetyckiego Krzysztofa Kamila Baczyńskiego albo Cypriana Kamila
Norwida, przy czym wybierają wiersz możliwie najlepiej dostosowany do
swojej kategorii wiekowej. Dopuszczalny jest jedynie tekst oryginalny utworu
literackiego, a czas trwania recytacji nie może przekroczyć 6 minut.

7.

Prezentacje będą przeprowadzone bez użycia urządzeń nagłaśniających (bez
mikrofonu).

8.

Rezygnację z udziału w turnieju należy zgłaszać odpowiednio wcześniej (1
dzień), jednostce odpowiedzialnej za organizację przeglądu, czyli Komisji
Kulturalnej a w szczególności Zespołowi ds. Programów Artystycznych.

9.

Opiekun nie może czynnie uczestniczyć w prezentacji.

10.

Prezentacje ocenia Jury powołane przez Organizatora.

11.

Laureaci turnieju recytatorskiego otrzymują dyplomy, statuetki i nagrody
rzeczowe.
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12.
Kryteria oceny:
• dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości
•
•
•
•

wykonawczych uczestnika)
interpretacja utworów
kultura słowa
ogólny wyraz artystyczny
pamięciowe opanowanie tekstu

13.

W przypadkach spornych, nieobjętych niniejszym regulaminem ostateczną
i niepodważalną decyzję podejmuje Organizator przeglądu w tym Komisja
Kulturalna po uzyskaniu opinii jury, na zwołanym specjalnie w tym celu
posiedzeniu.

14.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na dokonanie dokumentacji
fotograficznej prezentacji oraz jej publikację na stronie www.parafiada.pl

Turniej tańca „Dance off”
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1.

Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa
Kalasancjusza dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

2.

Celem Turnieju jest prezentacja dorobku grup artystycznych oraz
popularyzacja aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży.

3.

Przegląd będzie odbywał się w dniu 15 lipca 2021 r. (czwartek) w Namiocie
Spotkań.

4.

Do Turnieju dopuszczone są zarówno prezentacje indywidualne jak
i zespołowe, przy czym zespół może liczyć maksymalnie 8 osób.

5.

Pokazy taneczne mogą mieć dowolny temat, styl i układ choreograficzny.

6.

Czas trwania pokazu nie może przekroczyć 8 minut, a jedocześnie nie może
być krótszy niż 3 minuty. Czas montażu i demontażu na scenie 5 minut.
Podkład muzyczny powinien być zarejestrowany na nośniku USB. Opiekun
reprezentacji odpowiada za dostarczenie listy utworów muzycznych lub
słowno-muzycznych (tytuł, imię i nazwisko autora/ów, długość trwania)
Przewodniczącemu Jury Turnieju.

7.

Grupy zgłaszają swój udział w przeglądzie przesyłając formularz zgłoszeniowy
bezpośrednio na adres Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza.

8.

Zgłoszone regulaminowo grupy zobowiązane są do zgłoszenia się w dniu
rejestracji uczestników w Warszawie do Komisji Kulturalnej w celu
wyznaczenia godziny prezentacji programu artystycznego.

9.

Rezygnację z udziału w przeglądzie artystycznym należy zgłaszać odpowiednio
wcześniej (1 dzień), jednostce odpowiedzialnej za organizację przeglądu czyli
Komisji Kulturalnej, a w szczególności Zespołowi ds. Programów
Artystycznych.

10.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom przeglądu profesjonalną obsługę
techniczną (dźwięk), sprzęt nagłośnieniowy oraz scenę bez technicznych
urządzeń scenicznych. Istnieje możliwość wykorzystania czarnych zastawek
scenicznych w ilości 6 szt. (wielkość zastawki 1,20 x 2,00m).

11.

Niedopuszczalne jest uczestnictwo w programach instruktorów,
obserwatorów, dziennikarzy, sympatyków i osób towarzyszących grupom, bez
wiedzy Organizatora przeglądu (Komisja Kulturalna).
Opiekun każdej grupy biorącej udział w przeglądzie pełni funkcję wyłącznie
kierowniczą, bądź instruktorską. w żaden sposób nie może czynnie
uczestniczyć w prezentacji programu artystycznego.

12.

Prezentacje ocenia JURY powołane przez Organizatora.

13.

Laureaci Turnieju „Dance off” otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

14.

Dyskwalifikacji będą podlegać uczestnicy posługujący się obscenicznym
przekazem werbalnym lub pozawerbalnym oraz nie stosujący się do ww.
punktów regulaminu.

15.

W przypadkach spornych, nieobjętych niniejszym regulaminem ostateczną
i niepodważalną decyzję podejmuje Organizator przeglądu w tym Komisja
Kulturalna po uzyskaniu opinii jury, na zwołanym specjalnie w tym celu
posiedzeniu.

16.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na dokonanie dokumentacji
fotograficznej prezentacji oraz jej publikację na stronie www.parafiada.pl
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Warsztaty
Gra w formy i faktury
FORMY – uczestnictwa w kulturze [konkursy artystyczne i warsztaty]
FAKTURY – właściwości materiałów plastycznych [tkanina, papier, metal]
SENSORYCZNA GRA w SŁOWA

FAKTURA TKANINY
Każda tkanina może mieć inną fakturę. Może być zrobiona z tworzywa
sztucznego albo naturalnego, może mieć inny splot (gruby, cienki, ukośny
albo prostopadły). Tkaniny cechuje inna giętkość, grubość, barwa.
Zestawione ze sobą albo zmiana ich właściwości daje satysfakcję,
ponieważ odwołuje się zarówno do zmysłu wzroku jak i dotyku. Podczas
warsztatów z wykorzystaniem tkaniny zostaną przygotowane poszewki na
poduszki z własnym wzorem, obrazy z tkanin oraz malowane koszulki.
Instruktor:
Adrianna Gajdziszewska: Artystka intermedialna, absolwentka edukacji
artystycznej i historii sztuki. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w 2019r. Redaktorka magazynu o młodej sztuce „Wczasy”.
Autorka portalu www.twardasztuka.com. Organizatorka oraz kuratorka
krakowskich wystaw, festiwali i wydarzeń artystycznych. Animatorka
działań kulturalnych.

Namiot warsztatowy:
12.07.2021 (poniedziałek) godz. 9.30
13.07.2021 (wtorek) godz. 11.30
14.07.2021 (środa) godz. 16.30
FAKTURA PAPIERU
Papier jest wszechobecny w naszym życiu – o różnej teksturze, różnym
zabarwieniu, grubości, giętkości towarzyszy nauce, pracy i codziennej
aktywności domowej. Można go wykorzystać w jego podstawowej formie –
kartki, lecz bardziej interesujące jest tworzenie przedmiotów pięknych
wykorzystujących właściwości materiału jakim jest papier.
Podczas warsztatów powstaną wycinankowe zakładki i kartki
54 okolicznościowe, naszyjniki i kolczyki przedstawiające motywy budzące

pozytywne skojarzenia (zapach lasu, pobyt na plaży, motyw ulubionego
zwierzątka) oraz świetlne girlandy na taras albo do pokoju..
Instruktor:
Natalia Starczak: Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
wydział Wzornictwa oraz wydziału Architektury Wnętrz na specjalizacji
Wystawiennictwo. Ukończyła także Studium Pedagogiczne i zamiłowaniem
prowadzi zajęcia dla dzieci w szkole podstawowej. Po ukończeniu Liceum
Plastycznego w Bydgoszczy nie porzuciła zamiłowania do rysunku
i malarstwa, którym poświęca wolne chwile i testuje różne techniki. w 2010
otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Laureatka wielu nagród. Na swoim koncie ma wystawy indywidualne
i zbiorowe.
Namiot warsztatowy:
13.07.2021 (wtorek) godz. 16.30
14.07.2021 (środa) godz. 9.30
15.07.2021 (czwartek) godz. 9.30
FAKTURA METALU
Metal należy do najbardziej trwałych materiałów. Kojarzy się z narzędziami,
urządzeniami, wielkimi konstrukcjami, ale możliwości metaloplastyki
sprawią, że druty miedziane, stalowe będą giętkie i nabiorą lekkości. i nadal
będą bardzo trwałe. Na warsztatach metaloplastycznych zostaną wykonane
brosze, kolczyki i naszyjniki, ale też bardzo skuteczne zakładki do książek.
Instruktor:
Karolina Duda-Rajek: Ukończyła Liceum Plastyczne w Jeleniej Górze
z dyplomem ze Snycerstwa. w liceum z chęci nauki realizowała również
zadania z zakresu szkła artystycznego. Absolwentka Studium Reklamy we
Wrocławiu. w 2015r. obroniła licencjat z zakresu projektowania biżuterii
w Pracowni Projektowania Produktu. w 2019r. zrealizowała dyplom
magisterski na wydziale Wzornictwa Przemysłowego. Od 2008 roku kurator
i uczestnik licznych wystaw artystycznych w kraju i zagranicą. Koordynator
i kurator Przeglądu Kultury Studenckiej 2017 we Wrocławiu. Projektant
form użytkowych, organizator eventów, fotograf, grafik, malarz,
krawcowa…
Namiot warsztatowy:
12.07.2021 (poniedziałek) godz. 11.30
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ŚWIĄTYNIA

13.07.2021 (wtorek) godz. 9.30
14.07.2021 (środa) godz. 11.30
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Wykaz konkursów w ramach programu religijnego ŚWIĄTYNIA
Podczas 32. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży
LP.

RODZAJ KONKURSU

MAKSIMUM
PUNKTÓW

KONKURSY WIEDZY
1.

Konkurs wiedzy religijnej: Kard. Stefan Wyszyński – życie i dzieło

20

KONKURS PLASTYCZNY
3.

Konkurs plastyczny: Plastyczna realizacja słów Prymasa
Tysiąclecia "Świat jest wypełniony głosem Bożym"

30

KONKURS WOKALNY

4.

Konkurs piosenki: „Sacro Song”

50

UWAGA: We wszystkich konkursach mogą brać udział uczestnicy wszystkich kategorii poza
kat. O.
Opiekunowie mogą brać udział wyłącznie w konkursach wiedzy i konkursach plastycznych
we własnej kategorii.
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PROGRAM EWANGELIZACYJNY
MSZA ŚWIĘTA
Msza św. to najważniejszy punkt programu każdego dnia.
Wszyscy gromadzimy się wokół Jezusa Chrystusa, by Go
słuchać i Nim się karmić. Jeśli Ciebie zabraknie – nie
będzie to już ta sama Wspólnota. Zapraszamy codziennie
oprócz czwartku na godzinę 7.30 do Namiotu Spotkania.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Zapraszamy wszystkie reprezentacje do obecności przy
Jezusie w Namiocie Adoracji od godz. 15:00 do 17:00.

SAKRAMENT POKUTY i POJEDNANIA
Przed Mszą św., w czasie Adoracji Najświętszego
Sakramentu będzie możliwość skorzystania z Sakramentu
Pokuty i Pojednania.
WIECZORNA MODLITWA

Każdy dzień kończyć się będzie wieczorną modlitwą.
Ponownie wszyscy zbierzemy się w Namiocie Spotkań, by
dziękować Bogu za miniony dzień.
CHWALMY PANA w RYTMIE …
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Codziennie chętne osoby będą się spotykać w kawiarence
po wieczornej modlitwie, by zbudować scholę muzyczną,
która będzie śpiewała podczas codziennej mszy świętej
i wieczornej modlitwy. Piękne głosy i instrumenty
muzyczne mile widziane :)
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