REGULAMIN
VIII FESTIWALU PIEŚNI MARYJNEJ
19 listopada 2016 r. - Wąsewo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 Organizatorami Festiwalu są: Stowarzyszenie - Ziemia Wąsewska, Urząd Gminy
Wąsewo, Parafia pw. Narodzenia NMP w Wąsewie.
 Festiwal ma charakter otwarty dla wszystkich wykonawców z całej Polski oraz
z zagranicy, wykonujących utwory o tematyce Maryjnej. Utwory mogą być
powszechnie znane lub mieć charakter autorski.
 Celem Festiwalu jest spotkanie osób dorosłych, dzieci i młodzieży, aby wspólnie
poprzez wielki dar śpiewu i muzyki wychwalać Boga i Maryję, przeżywać takie wartości
jak: wiara, kultura i dobre obyczaje.
 Festiwal ma charakter przeglądu w następujących kategoriach:
•
•
•
•
•

Chóry,
Zespoły wokalne (do lat 16),
Zespoły wokalne, w tym duety (powyżej lat 16),
Soliści (do lat 16),
Soliści (powyżej lat 16).

Uwaga: minimalny skład zespołu – 5 osób, duety – 2 osoby.
 Wykonawcy oceniani będą przez Jury.
 Wykonawcy będą oceniani w czterech kategoriach:
• Chóry,
• Zespoły wokalne (do lat 16),
• Zespoły wokalne, w tym duety (powyżej lat 16),
• Soliści (do lat 16),
• Soliści (powyżej lat 16).
 Jury oceniać będzie wszystkie kategorie w sposób tajny.
 Obowiązywać będzie treść utworów o tematyce Maryjnej.
 Laureaci otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe oraz dyplomy.
Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy pamiątkowe.
 Wykonawcy nie mogą wykonywać utworów z poprzedniej edycji festiwalu z
2015 roku.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Sobota 19 listopada 2016 r. jest dniem koncertu.
2. Zespoły i soliści przygotowują 1 utwór (max dwie zwrotki wykonywanego utworu).
3. W przypadku dużej liczby zgłoszonych uczestników w kategoriach zespołów i solistów, będzie
przeprowadzona wstępna selekcja na podstawie przesłanych nagrań demo stanowiących

załącznik do zgłoszenia. O zakwalifikowaniu do przesłuchań podczas festiwalu uczestnicy zostaną
poinformowani telefonicznie.
4. W trakcie przesłuchań niedopuszczalne są bisy na życzenie publiczności.
5. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie, wykwalifikowane Jury, bezpłatny
poczęstunek /kawa, herbata, ciastko, kanapka./
6. Uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają na koszt własny.
7. Jury oceniać będzie wykonawców wg następujących kryteriów:
• zgodność repertuaru z tematyką festiwalu,
• brzmienie i technika wokalu oraz gry na instrumentach,
• ogólny wyraz artystyczny
• Chóry za cały program mogą otrzymać maksymalnie 100 punktów, za który
będą przyznawane nagrody:
Grand Prix
Złoty Dyplom
Srebrny Dyplom
Brązowy Dyplom

– dla najlepszego zespołu biorącego udział w konkursie
– od 90 do 100 punktów
– od 75 do 89 punktów
– od 60 do 74 punktów

Jury może przyznawać dodatkowo nagrody specjalne, wyróżnienia dla najmłodszych i
wykonawców drugoplanowych / akompaniatorów, instrumentalistów itp. /

III. UWAGI KOŃCOWE
1. Miejscem przesłuchań festiwalowych jest hala Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w
Wąsewie ul. Armii Krajowej 6.
2. Warunkiem przystąpienia do Festiwalu jest dostarczenie do biura Festiwalu zgłoszenia
wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 14.11.2016r.,
w przypadku zgłoszenia wysłanego pocztą - decyduje data stempla pocztowego.
3. Program Festiwalu zostanie podany po zgłoszeniu uczestnictwa.
4. Organizatorzy preferują składy grające na żywo tak wśród zespołów jak i solistów bez użycia
playbacku.
5. Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Decyzje jury
w sprawie nagród i wyróżnień są jednoznaczne i nieodwołalne.
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
7. Wszystkie spory organizacyjne rozstrzygane są z kierownikami zespołów.
Informacje dotyczące Festiwalu dostępne na stronie internetowej: www.wasewo.pl
Dane kontaktowe:
tel. 29 645 80 00 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00)
e-mail: festiwal@wasewo.pl.
Adres do korespondencji:
Urząd Gminy Wąsewo
Ul. Zastawska 13
07-311 Wąsewo
z dopiskiem „Festiwal”

