
 
 

III PRZEGLĄD PIEŚNI  MARYJNYCH  W  ROWACH 

 

ORGANIZATOR: 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Objeździe 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
 

MIEJSCE I TERMIN PRZEGLĄDU: 

Kościół filialny pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Rowach, ul. Kościelna 

18  maja 2019 r. (sobota), godz.15.00 
 

CELE PRZEGLĄDU: 

1.Promowanie i propagowanie pieśni religijnych. 

2.Krzewienie wartości chrześcijańskich. 

3.Inspirowanie młodzieży i osób dorosłych do poszukiwań artystycznych w dziedzinie muzyki 

religijnej. 
 

REGULAMIN PRZEGLĄDU: 

1. W przeglądzie uczestnicy występują w czterech kategoriach: 

I. klasy I – III SP 

II. klasy IV – VI SP 

III. klasy VII – VIII SP i III gimnazjum oraz szkoły średnie 

IV. osoby dorosłe 

2. W każdej kategorii mogą występować soliści i zespoły wokalne. 

3. Laureaci poprzedniej edycji Przeglądu nie mogą prezentować utworów wcześniej 

wykonywanych (nagrodzonych). 

4. Wykonawcy (solista lub zespół wokalny) przygotowuje jedną pieśń Maryjną w języku 

polskim, którą zaprezentuje podczas przeglądu. 

5. Czas prezentacji nie może przekraczać 4 minut. 

6. Uczestnicy mogą korzystać z podkładu muzycznego (półplayback) lub z akompaniamentu 

muzycznego wykonywanego na „żywo”. 

7. Zasady organizacyjne: 

 Uczestnicy zobowiązani są do przesłania karty zgłoszenia z załączoną klauzulą do 
10.05.2019 na adres organizatora 

 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Objeździe 
Objazda 66 
76-211 Objazda 
 

lub pobrać ją ze strony http://www.objazda-rowy.pl i wypełnioną czytelnie przesłać na: 
przeglad.kolpingobjazda@onet.pl  . 
 

Mogą ją również dostarczyć osobiście do Organizatora 

http://www.objazda-rowy.pl/
mailto:przeglad.kolpingobjazda@onet.pl


 
 

 

 Do zgłoszenia należy dołączyć podkłady muzyczne zgodnie z poniższą informacją 
Uczestnik zobowiązany jest di dostarczenia nagrania utworu w formacie mp3 na płycie, 
pendrive, za pomocą poczty elektronicznej, serwerów hostingowych lub w każdej innej 
formie skutkującej dostarczeniem pliku do Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Objeździe. 
Plik musi być dołączony do zgłoszenia. Brak jego dostarczenia w wyznaczonym terminie 
lub dostarczenia go w nieprawidłowym formacie (innym niż mp3) spowoduje skreślenie z 
listy uczestników przeglądu. 

 Jeżeli opiekun przygotowuje więcej n iż jednego uczestnika do udziału w przeglądzie 
wówczas każdy podkład muzyczny musi znajdować się w osobnym czytelnie opisanym 
(imię i nazwisko osoby występującej) pliku. Niedopuszczalne zatem jest łączenie kilku 
podkładów w jeden plik. 

 Uczestnicy mogą korzystać z akompaniamentu n żywo po konsultacji z Organizatorem. 

 Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. 

 Organizatorzy nie zapewniają możliwości korzystania z instrumentów muzycznych w 
miejscu przeglądu (np. pianino, gitara, akordeon itp.)) 

8. Ocenianie uczestników: 

 Występy uczestników będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora. 

 Zadaniem jury jest przesłuchanie i ocena występów artystycznych – zgodnie  z 
ustalonymi kryteriami, uwzględniającymi: stopień opanowania melodii i tekstu 
wybranej pieśni, poprawność jej wykonania (czystość brzmienia, dykcja), 
umiejętności interpretacyjne i ogólny wyraz artystyczny. 

 Obrady jury są tajne, a podjęte werdykty – ostateczne i nieodwołalne. 

 Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w przeglądzie. 

  Jury przyzna wykonawcom 3 miejsca i wyróżnienie w każdej kategorii za najlepsze 
prezentacje. Za 1 miejsce przyznane zostaną nagrody (bony pieniężne). 

9. Uczestnicy zgłaszający swój udział w przeglądzie, zgadzają się powierzyć Organizatorom 
prawo do nieodpłatnego wykonania rejestracji występu oraz rozpowszechniania na 
wszelkich dostępnych nośnikach utworów wykonanych w czasie Przeglądu. Wyrażają też 
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 
roku o ochronie danych osobowych (załączona klauzula). 

10. Uczestnicy przeglądu opłacają ubezpieczenie we własnym zakresie i na przegląd 
przyjeżdżają na koszt własny. 

 
POZOSTAŁE UWAGI : 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 
2.Sprawy niezawarte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
3. Organizator informuje, iż za wszelkie regulacje prawno-finansowe związane z wykonywanymi 
utworami (prawo do wykonywania, nuty, podkłady muzyczne itp.) wynikające z praw autorskich 
odpowiadają uczestnicy Przeglądu. 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do zmian w regulaminie bez konieczności 
informowania o tym uczestników. 
5.Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie informacji o Przeglądzie  w swoim środowisku. 
6.Informacje na temat Przeglądu można uzyskać: 

□ http://www.objazda-rowy.pl/ 
□ telefonicznie pod numerem  600-477-693 
□ przeglad.kolpingobjazda@onet.pl 

http://www.objazda-rowy.pl/
mailto:przeglad.kolpingobjazda@onet.pl

