
REGULAMIN
Powiatowego Przeglądu Pieśni Maryjnych i Religijnych,

Dobczyce 2014

15. Organizator Przeglądu: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  w  Dobczycach
16. Współorganizator:  Starostwo Powiatowe w Myślenicach
17. Przegląd odbędzie się  28 maja 20  14 roku, w auli Regionalnego Centrum Oświatowo-

Sportowego w Dobczycach, ul. Szkolna 43.  Rozpoczęcie o godz. 9:00.
18. W Przeglądzie mogą wziąć udział:
            a) soliści (z towarzyszeniem instrumentów lub z podkładem muzycznym),      
          b) zespoły (dziecięce i młodzieżowe ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół       

średnich, schole działające przy parafiach oraz grupy niezrzeszone z wyjątkiem 
profesjonalnych chórów).

1. Każda instytucja do udziału w konkursie może wystawić maksymalnie jeden zespół                
i jednego solistę. Dopuszcza się także udział uczestników niezrzeszonych.

2. Zgłoszenia pisemne (wyłącznie na kartach zgłoszeń) należy przesłać do dnia 
             23 maja 2014 roku na adres: 
            Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,                                  
             ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce 
             lub drogą elektroniczną: kmaj@mgokis.dobczyce.pl,  tel. 12 27 16 757 
             W przypadku korzystania z gotowych podkładów, należy je dostarczyć wyłącznie
             w formacie CD Audio

        (Regulamin Przeglądu i  karty zgłoszeń są dostępne na stronie internetowej MGOKiS: 
www.mgokis.dobczyce.pl).

5. Uczestnicy konkursu prezentują 2 pieśni: jedną o tematyce Maryjnej, drugą dowolną,             
o  tematyce religijnej (czas prezentacji konkursowej nie może przekroczyć 10 minut).

6. Organizator przewiduje przyznanie I, II i III miejsca w kategorii zespołów (bez podziału na 
kategorie wiekowe).

7. Organizator przewiduje przyznanie I, II i III miejsca w każdej z trzech grup wiekowych:
            a) klasy I-III

   b) dzieci szkolne klasy IV-VI
   młodzież (gimnazjum i szkoła średnia)
   Wybrani laureaci zaproszeni zostaną do występu podczas Festiwalu "Oblicza Madonny".

10.       Jury powołane przez Organizatora oceniać będzie uczestników pod względem:
          - umiejętności wokalnych wykonawców,
          - doboru repertuaru,
          - kultury wykonania,
          - interpretacji i walorów artystycznych,
          - ogólnego wyrazu artystycznego.
11. Organizator zapewnia obsługę akustyczną (mikrofony, nagłośnienie, pulpity, instrument 

klawiszowy, odtwarzacz płyt  CD Audio) zgodnie z informacją zawartą w kartach zgłoszeń. 
12. Koszt przyjazdu na Przegląd pokrywa instytucja delegująca.
13. Bliższych informacji udziela MGOKiS w Dobczycach pod numerem telefonu 12 27 16 757
14. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
7. Udział w Przeglądzie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika zgody na 

przetwarzanie i publikację jego danych osobowych oraz wizerunku dla celów statutowych 
MGOKiS (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r., o ochronie danych osobowych: Dz. U. Nr 
133, poz. 883).

http://www.mgokis.dobczyce.pl/

