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REGULAMIN PRZEGLĄDU NA SKRZYDŁA ANIELSKIE  

 ph. „WZLOT ANIOŁÓW” 

organizowany w ramach obchodów Dni Patrona Miasta i Gminy Pruchnik 

Bł. Księdza Bronisława Markiewicza i połączony z Biegami o Memoriał bł. ks. B. Markiewicza 

 

1. ORGANIZATOR PRZEGLĄDU: 

1.1.Organizatorem Przeglądu jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku 

 

2. CELE PRZEGLĄDU: 

2.1. Propagowanie wiedzy o bł. Ks. Bronisławie Markiewiczu 

2.2. Rozbudzanie u najmłodszych wrażliwości na bliźniego 

2.3. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci 

      3. FORMA PRZEGLĄDU: 

3.1. Przegląd nie jest konkursem. 

3.2. Przegląd polega na wykonaniu skrzydeł przestrzennych tj. takich, które można 

założyć na ramiona i się w nich zaprezentować. 

3.3. Skrzydła mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną: wykorzystując tekturę, 

styropian, bibułę, tkaninę, pióra itp. 

      4. TERMIN PRZEGLĄDU:  

4.1. Przegląd odbędzie się 19 września 2021 r. w połączeniu z Biegami o Memoriał bł. 

ks. B. Markiewicza. 

5. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRZEGLĄDU: 

5.1. Aby wziąć udział w Przeglądzie prosimy Szkoły/Przedszkola o zgłaszanie się  

u Organizatora i podanie koniecznie liczby reprezentantów. Zgłoszenia należy dokonać 

telefonicznie lub osobiście najpóźniej do dnia 13 września 2021r. (tj. do poniedziałku). 

5.2. Pomimo, że przegląd nie jest konkursem to jednak wykonując skrzydła należy wziąć 

pod uwagę oryginalność, pomysłowość  i  estetykę wykonania. 

5.3. Dzieci mogą mieć na sobie dodatkowe elementy anielskiego stroju, co uatrakcyjni 

przemarsz. 

 6. ZASADY UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE: 

6.1. Przegląd skierowany jest do Przedszkoli i Szkół podstawowych z terenu gminy 

Pruchnik. 

6.2. Każda zgłoszona do Przeglądu szkoła/przedszkole wybiera od 10  do 15 

reprezentantów, którzy prezentują swoją szkołę w Przeglądzie. 

6.3. W Przeglądzie mogą też wziąć udział osoby indywidualne ale również muszą zgłosić 

chęć udziału u Organizatora. 

6.4. Zadaniem uczestników Przeglądu jest zaprezentowanie swoich skrzydeł anielskich 

podczas Dni Patrona Miasta i Gminy Pruchnik w trakcie przemarszu spod Kościoła 

Parafialnego w Pruchniku na stadion sportowy w Pruchniku w dniu 19 września w 

niedzielę ( szczegółowy przebieg wydarzenia patrz pkt.8 niniejszego Regulaminu) 

 

7. ZASADY NAGRADZANIA: 

    7.1. Wszystkie szkoły i przedszkola za udział w Przeglądzie otrzymają nagrody      

rzeczowe a indywidualni uczestnicy symboliczne gadżety ufundowane przez Organizatora. 

 7.2. O ewentualnych zmianach terminów Organizator powiadomi uczestników 

odpowiednio wcześniej.  

7.3. Wszelkie decyzje i zmiany uzależnione będą od sytuacji epidemiologicznej w kraju.   
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 7.4. Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w Regulaminie rozpatrywane będą przez 

Organizatora. 

 

8. HARMONOGRAM PRZEGLĄDU NA SKRZYDŁA ANIELSKIE: 

8.1. Wszystkich zgłoszonych do Przeglądu uczestników (zarówno szkoły jak i 

indywidualne osoby) zachęcamy do udziału we mszy świętej o godzinie 11:00 w Kościele 

Parafialnym w Pruchniku.  

8.2. Po mszy świętej wszyscy gromadzą się przed Kościołem Parafialnym skąd ulicami 

Pruchnika na stadion sportowy odbędzie się przemarsz „WZLOT ANIOŁÓW” wszystkich 

uczestników ze swoimi „Skrzydłami Anielskimi”. 

8.3. Po dotarciu na stadion „skrzydła anielskie” ustawią się szkołami wzdłuż 

wyznaczonej linii a obok nich indywidualni uczestnicy i po przemówieniu odbędzie się bieg 

otwarcia lub przemarsz wszystkich uczestników razem wokół stadionu lub po wyznaczonym 

obszarze. 

8.4. Po biegu/przemarszu otwarcia wszyscy ponownie ustawiają się jak wcześniej  

po czym szkołom zostaną wręczone nagrody rzeczowe za udział a indywidualni uczestnicy 

otrzymają gadżet pamiątkowy. 

8.5. Po wręczeniu nagród i gadżetów nastąpi krótkie przemówienie i rozpocznie się bieg 

o memoriał zaczynając od najmłodszych przedszkolaków. 

 

9. DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORA: 

Centrum Kultury Sportu i Turystyki 

ul. Ks. Bronisława Markiewicza 20 

37-560 Pruchnik 

tel. 16 628 80 65, 504 069 194  


