
REGULAMIN VIII MIĘDZYPOWIATOWEGO FESTIWALU PIEŚNI    

i PIOSENKI MARYJNEJ DLA DZIECI i MŁODZIEŻY - WERBKOWICE 2018 

 

ORGANIZATORZY: 

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach 

Parafia św. Michała Archanioła w Werbkowicach 

Wójt Gminy Werbkowice, Rada Gminy Werbkowice 
 

TERMIN: 12.05.2018r.( sobota ) godz. 11:00 
MIEJSCE: Kościółek parafialny przy ulicy Piotra Skargi - zbiórka 

uczestników Festiwalu w Gminnym Ośrodku Kultury o godz.10:30. 

CELE FESTIWALU: 

- pielęgnowanie i promowanie kultu Matki Bożej poprzez popularyzację 

pieśni i piosenki  Maryjnej,                    

-  konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja zespołów, solistów  

i duetów z regionu,                                                                                                                                  

- doskonalenie warsztatu wokalnego, stwarzanie możliwości wymiany 

doświadczeń uczestników i instruktorów. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 

1. Festiwal ma formę konkursu, w którym uczestnicy wystąpią:                                  

w dwóch kategoriach wiekowych: 

a)   szkoła podstawowa, 

b)  młodzież szkolna (gimnazjum, szkoły średnie), 

oraz w trzech kategoriach artystycznych: 

a)  soliści i duety, 

b)  zespoły wokalne, 

c) zespoły wokalno-instrumentalne, 

ponad to: 

- w przypadku zespołu złożonego z uczestników różnych kategorii 

wiekowych o nadaniu kategorii stanowić będzie większość uczestników  

w danym wieku. 

2. Uczestnicy muszą być członkiem tylko jednego zespołu (nie mogą 

występować z innym zespołem). 

3. Uczestnicy przygotowują dwie pieśni religijne w tym jedną o tematyce 

maryjnej (obowiązkowo), czas prezentacji do 10 minut. 

4. Utwory podane na Karcie zgłoszenia są programem obowiązującym          

i nie podlegają zmianom. 

5. Uczestnicy mogą występować a’capella, z towarzyszeniem instrumentów, 

podkładem na płycie audio CD. 

6. Kolejność prezentacji zespołów i solistów zostanie ustalona drogą losową                            

przez organizatora. 

7. Organizator zapewnia nagłośnienie zgodne z potrzebami. 

8. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. 

9. Organizator zapewnia jeden gorący posiłek (talony na posiłek wydawane 

będą w biurze Festiwalu kierownikom zespołów). 

10. Uczestników oceniać będzie niezależne jury powołane przez 

organizatora. 

KRYTERIUM OCENY: 

- dobór repertuaru, 

- poziom artystyczny wykonywanych utworów, 

- ogólna prezentacja zespołu, solisty lub duetu. 
       

Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy, nagrodzeni 

otrzymają statuetki, a pierwsze miejsca w każdej z kategorii zostaną 

nagrodzone finansowo. 
 

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 24.04.2018r. na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach 

ul. Piłsudskiego 2, 22-550 Werbkowice 

ewentualnie faksem: Tel/fax. (84) 65 72 032, (84) 65 72 078    

Zgłoszenia przysłane po 24.04.2018r. nie będą uwzględniane przy 

tworzeniu listy prezentacji zespołów i solistów! 
 

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Lisowski GOK Werbkowice, pod 

numerami telefonów: 84 6572032,  84 6572078,  602230063   

 

Karta zgłoszeniowa oraz wszelkie dodatkowe informacje do pobrania na 

stronie www.gok.werbkowice.pl oraz na fanpage GOKu. Na kilka dni przed 

Festiwalem na naszej stronie zostanie zamieszczona kolejność prezentacji 

poszczególnych zespołów. 

 

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U.z 2016r.,poz.922,z 

póżn.zm). 

http://www.gok.werbkowice.pl/

