
XXII Rejonowy Przegląd
Pieśni Religijnej
Myślenice 2019

“TOBIE ŚPIEWAMYHYMN CHWAŁY”

pod Honorowym Patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
Jarosława Szlachetki

27 października 2019 r.

REGULAMIN:

Organizator główny:
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu

Współorganizatorzy:
Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach
Starostwo Powiatowe w Myślenicach
Klub Inteligencji Katolickiej w Myślenicach
Para�ia pw �arodzenia �MP w Myślenicach

Termin i miejsce przeglądu:
27 października 2019 r. (niedziela) godz. 15:00 
Sala widowiskowa
Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu,
32-400 Myślenice ul. Piłsudskiego 20

Cele przeglądu:

- krzewienie kultury chrześcijańskiej poprzez pielęgnowanie i promowanie
muzyki religijnej,

- podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów śpiewaczych,
- dzielenie się doświadczeniami
- kon�rontacja dorobku, poszukiwań repertuarowych, wykonawczych,

interpretacyjnych, a także wymiana doświadczeń uczestników,
- rozbudzanie aktywności kulturalnej i integracja środowisk chrześcijańskich.



Warunki zgłoszenia:

1. Uczestnikami Przeglądu moga by� amatorskie zespoły wokalno-muzyczne
działające przy para�iach róźnych wyznań chrześcijańskich, ośrodkach
duszpasterskich, w domach kultury, stowarzyszeniach, oraz zespoły i soliści
niezrzeszeni.

2. Podział na kategorie:

KATEGORIA I - grupy oazowe i schole działające przy para�iach
A – Dzieci Boże (do 14 lat)
B – Oaza Nowego Życia (od 14 lat)

KATEGORIA II - zespoły i soliści działające poza para�iami
C – grupy muzyczne (do lat 14)
D – grupy muzyczne (od 14 lat)
E – soliści i duety

3. Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie czytelnie wypełnionej karty
zgłoszenia ze wskazaną kategorią do 11 października 2019 r. do godz. 16.00
na adres:
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu   32-400 Myślenice, ul. J. Piłsudskiego
20 lub używając poczty elektronicznej: z.morawski@mokis.myslenice.pl

Warunki uczestnictwa:

1. Repertuar zespołu powinien sklada� się z minimum 2 utworów, jednakże
całoś� prezentacji nie powinna przekracza� 10 minut.

2. Każda grupa (wokalna lub wokalno – instrumentalna), duet oraz solista
wykonuje program zawierający wyłącznie utwory o tematyce religijnej.
(mile widziana kompozycja własna)

3. Uczestnicy wszystkich kategorii podczas prezentacji konkursowej nie
mogą korzystać z zewnętrznych podkładów muzycznych.

Jury:
1. �ystępy konkursowe będzie ocenia� jury powołane przez organizatorów.
2. Jury bierze pod uwage intonację, emisję głosu, interpretację, aranżację oraz

ogólny wyraz artystyczny.
3. Istotnym kryterium oceny będzie umiejętnoś� dostosowania trudności

prezentowanego repertuaru do możliwości wykonawczych zespołu.
4. Postanowienia jury są ostateczne.

Nagrody:

Organizatorzy przewidują dla najciekawszych prezentacji konkursowych nagrody
pieniężne i rzeczowe, a także okolicznościowe dyplomy.

Postanowienia ogólne:



1. Przegląd zakończy ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz występ
laureatów, będący jednocześnie uroczystym zakończeniem obchodów
XXVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Myślenicach.

2. Zespoły lub ich przedstawiciele zobowiązani są do pozostania do momentu
ogłoszenia werdyktu jury. �ie dopełnienie tego obowiązku może spowodowa�
dyskwali�ikacje uczestnika.

3. Koszty przyjazdu na przesłuchania konkursowe pokrywają uczestnicy.
4. Rezygnacja z udziału w Przeglądzie oraz inne zmiany związane z występem

powinny by� zgłoszone do koordynatora przeglądu najpóźniej 2 dni przed datą
Przeglądu czyli do 25 października 2019 r. do godz. 1R.00.

5. O kolejności i przybliżonej godzinie wystapienia zespoły zostaną
powiadomione � in�ormacja zostanie umieszczona na stronie internetowej.

R. �adesłanie ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z przyjęciem w�w. warunków.
7. Bliższych in�ormacji o przeglądzie udziela koordynator przeglądu � Zbigniew

Morawski pod numerem tele�onu: 510 10R 093 lub 12 272 15 11 w. 2

Postanowienia końcowe:
Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia dokumentów RODO.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na: 
� przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na publikację
nazwisk zwycięzców na stronach internetowych MOKiS i w prasie lokalnej,

� utrwalanie wizerunku za pomocą wszelkich technik �otogra�icznych
i nagraniowych uczestników konkursu i umieszczenie ich wizerunku na
stronach internetowych MOKiS, w materiałach promocyjnych MOKiS i
mediach.


