
REGULAMIN
XXIX Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej

ORGANIZATORZY:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława St. Reymonta
Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa
w Kowalewie Pomorskim
TERMIN I MIEJSCE:

15 października 2022r. (sobota) 

   godz. 10:00 –uroczyste otwarcie Festiwalu i przesłuchania konkursowe
   w M-GOK,

godz. 15:30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

CELE FESTIWALU:
- tworzenie warunków do rozwoju twórczości muzycznej,
- popularyzacja i inspirowanie jak najszerszych grup społecznych do
zainteresowania muzyką wokalną i instrumentalną,
- promowanie i popularyzacja twórczości nieznanych szerszej publiczności artystów amatorów 
kultywujących muzykę religijną a także przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych 
zapomnianych już, polskich pieśni religijnych, 
-pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju

ZASADY UCZESTNICTWA:
W konkursie udział wziąć mogą wykonawcy w kategoriach: soliści do 12 lat, 
13-15 lat oraz 16 + , zespoły wokalno-instrumentalne, chóry, schole, duety .
Wykonawcy prezentują 1 utwór zgodnie z założeniami regulaminu 
dostosowany pod względem muzycznym i tekstowym, odpowiednio do wieku 
wykonawcy i jego warunków wokalnych. Czas prezentacji do 5 min.

Każdy uczestnik konkursu opłaca akredytację w wysokości 20 zł od osoby.
Wpłaty należy dokonać do dnia 10.10.2022 r. na konto M-GOK
BS Kowalewo Pomorskie nr 20 9496 0008 0000 0589 2000 0003 z dopiskiem
„akredytacja” – Diecezjalny Festiwal”. Wpłata akredytacji będzie warunkiem 
uczestnictwa w Festiwalu. W dniu festiwalu nie będą przyjmowane wpłaty 
akredytacji. Instytucja delegująca bądź osoba prywatna przesyła do                
 10 października 2022r. kartę uczestnika (załącznik do regulaminu) na adres
Organizatora. 
Koszty związane z przyjazdem, pobytem i ubezpieczeniem pokrywają 
uczestnicy lub instytucje delegujące.

KRYTERIA OCENY:
Jury powołane przez organizatorów dokona oceny występów konkursowych
uwzględniając: dobór repertuaru, zgodność treści utworów z wartościami 
chrześcijańskimi Kościoła Katolickiego i wartościami patriotycznymi, brzmienie
i technika wokalu, gry na instrumentach, ogólny wyraz artystyczny. Dla 
laureatów konkursu organizatorzy przewidują nagrody finansowe i 
pamiątkowe dyplomy, które przydziela Jury .
Jury może przyznać dodatkowo nagrodę główną Grand Prix Festiwalu.

 Decyzje Jury są ostateczne.


