II PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNYCH W ROWACH
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Objeździe
Centrum Kultury Gminy Ustka
MIEJSCE I TERMIN PRZEGLĄDU:
Kościół filialny pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Rowach, ul. Kościelna
19 maja 2018 r. (sobota), godz.15.00
CELE PRZEGLĄDU:
1.Promowanie i propagowanie piosenki religijnej.
2.Krzewienie wartości chrześcijańskich.
3.Inspiracja do poszukiwań artystycznych w dziedzinie muzyki religijnej.
REGULAMIN PRZEGLĄDU:
1. Zgłoszenia będą przyjmowane w czterech kategoriach:
I.
II.
III.

IV.

klasy I – III SP
klasy IV – VII SP
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne
osoby dorosłe

2. W każdej kategorii mogą występować soliści i zespoły wokalne.
3. Laureaci poprzedniej edycji Przeglądu nie mogą zaprezentować utworów już
nagrodzonych.
4. Wykonawca (solista lub zespół) 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.
7. Płyty lub inne nośniki z nagranym podkładem powinny zostać dostarczone do
organizatora na godzinę przed rozpoczęciem przeglądu.
8. Dane techniczne:

podkład muzyczny powinien być nagrany na płycie CD lub nośniku
danych pendrive.

podkłady instrumentalne nie mogą zawierać partii wokalnych.

płyta winna być opisana: wykonawca, tytuły piosenki, czas trwania.



uczestnicy mogą korzystać z akompaniamentu
uprzednich konsultacjach z organizatorem.

na

żywo

po

9. Uczestnicy zobowiązani są przesłać kartę zgłoszenia do 10.05.2018 r. na
adres Organizatora:
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Objeździe
Objazda 66
76-211 Objazda
lub pobrać ją ze strony http://www.objazda-rowy.pl
przesłać na: przeglad.kolpingobjazda@onet.pl .

i

wypełnioną czytelnie

10.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 decyzje – ostateczne i nieodwołalne.. Każdy uczestnik
otrzyma dyplom uczestnictwa w przeglądzie. Jury przyzna 3 nagrody
i wyróżnienie w każdej kategorii za najlepsze prezentacje.
11.Uczestnicy zgłaszający swój udział, 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.
ZASADY ORGANIZACYJNE:
1.Uczestnicy przesyłają karty zgłoszeniowe na podany adres lub dostarczają je
osobiście do siedziby Organizatora.
2.Uczestnicy Przeglądu opłacają ubezpieczenie we własnym zakresie oraz
przyjeżdżają na koszt własny.
3.Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie.
4.Organizatorzy nie zapewniają możliwości korzystania z instrumentów
w miejscu koncertu (np. pianino, gitara, akordeon itp.)
POZOSTAŁE UWAGI :
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
2.Sprawy niezawarte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
3.Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie informacji o Przeglądzie w swoim
Środowisku.
4.Informacje na temat Przeglądu można uzyskać:
□ http://www.objazda-rowy.pl/
□ telefonicznie pod numerem 600-477-693
□ przeglad.kolpingobjazda@onet.pl

