Regulamin I Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej
,, O Maryi śpiewamy” Bińcze 2019 r.
Organizatorzy:
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Bińczu.
- Radny Rady Miejskiej w Czarnem.
- Rada Sołecka Bińcze.
- KGW w Bińczu
- OSP w Bińczu
- CCK w Czarnem
Patronat imprezy
- Burmistrz Miasta i Gminy w Czarnem.

Termin:
15.06.2019r. (sobota) godz. 11:00

Miejsce:
Teren przy Grocie Matki Bożej z Lourdes. (wydarzenie plenerowe).
W razie złych warunków atmosferycznych - Kościół pw. Świętej Rodziny

w

Bińczu.

Cele festiwalu:
- pielęgnowanie i promowanie kultu Matki Bożej poprzez popularyzację pieśni
i piosenek Maryjnych,
- konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja zespołów śpiewaczych,
- doskonalenie warsztatu wokalnego, stwarzanie możliwości wymiany
doświadczeń uczestników i instruktorów.

Założenia organizacyjne:
1. Festiwal ma formę konkursu, w którym uczestnicy wystąpią w trzech
kategoriach artystycznych:
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a) soliści ,
b) zespoły,
c) chóry.
2. Festiwal skierowany jest do zespołów, chórów, solistów, działających przy
instytucjach kultury, kościelnych, oraz osób niezrzeszonych, zainteresowanych
tą formą artystycznej wypowiedzi.
3. Uczestnicy przygotowują dwie pieśni religijne w tym jedna 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;
dopuszczalny jest również podkład muzyczny.
6. Kolejność prezentacji zespołów i solistów zostanie ustalona drogą losową
przez organizatora.
7. Próby akustyczne w dniu występu w godzinach 8.00 do 10.30
8. Jury, sponsorzy lub organizatorzy mogą przyznawać nagrody specjalne.
9. Decyzje jury w sprawie nagród i wyróżnień są jednoznaczne i nieodwołalne.
10. Po zakończeniu przesłuchań publiczność może wybrać swojego laureata
poprzez głosowanie na odpowiednich kuponach.
11. W czasie koncertu laureatów zwycięzcy wykonują nagrodzone piosenki.
Mogą również zaśpiewać inne dowolne piosenki o tematyce religijnej.
12. Organizator zapewnia nagłośnienie zgodne z potrzebami.
13. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
14. Organizator zapewnia jeden gorący posiłek (talony na posiłek wydawane
będą w biurze Festiwalu kierownikom zespołów).
15. Uczestników oceniać będzie niezależne jury powołane przez organizatora.
16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
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17. Wszystkie spory organizacyjne rozstrzygane są z kierownikami zespołów.
Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, o udziale w festiwalu będzie
decydowała kolejność zgłoszenia.
Organizator Przeglądu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
w dowolnym czasie.

Kryterium oceny:
- dobór repertuaru,
- poziom artystyczny wykonywanych utworów,
- ogólna prezentacja zespołu, chóru, solisty.
Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy, nagrodzeni
otrzymają statuetki, a pierwsze, drugie i trzecie miejsca w każdej z kategorii
zostaną nagrodzone finansowo.
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 17.05.2019r.
na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny 77-324 Bińcze
Zgłoszenia przysłane po 17.05.2019r. nie będą uwzględniane przy tworzeniu
listy prezentacji zespołów i solistów! Dodatkowych informacji udziela
ks. Igor Mackiw - numer telefonu : (59) 833-68-78
Krzysztof Kozioł - numer telefonu : 513-291-099.
Karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie www.parafia.bincze.pl
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 usta z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U.z
2016r.,poz.922,z póżn.zm).
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