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VIII  DNI  MARYJNE 

 
VI  FESTIWALU  PIEŚNI   I  PIOSENKI  MARYJNEJ 
pod hasłem:  "Tobie śpiewamy i wysławiamy Cię, Maryjo! ” 
Ślemień – Jasna Górka, 8 lipca  2017 

 

 
 
CEL FESTIWALU  
Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej ma na celu popularyzację pieśni Maryjnych oraz wymiana doświadczeń  
i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami, instruktorami i opiekunami muzycznymi. 
 

I. ORGANIZATORZY 

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Ślemieniu 

 Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” w Ślemieniu 

 Urząd  Gminy w Ślemieniu 

 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział w Ślemieniu 

 Starostwo Powiatowe w Żywcu 
 

II. TERMIN 

 przesłuchania  - 8 lipca 2017 (sobota) 

 termin nadsyłania zgłoszeń - 1 lipca 2017 r. 
 

III. MIEJSCE 
Impreza:  

 Sanktuarium NMP na Jasnej Górce w Ślemieniu 
Biuro Festiwalu:   

 Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” w Ślemieniu, ul. Krakowska 124, parter 

 w dniu Festiwalu (08.07.2017) w punkcie informacyjno-rejestracyjnym w miejscu wyznaczonym  
na terenie Sanktuarium NMP na Jasnej Górce w Ślemieniu od godz. 12:00 
 

IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA 
1. Festiwal jest przeznaczony wyłącznie dla amatorów. 
2. Udział w Festiwalu jest bezpłatny i dobrowolny. 
3. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły (wokalne, wokalno-instrumentalne, zespoły 

regionalne, chóry działające w szkołach, domach kultury, parafiach, stowarzyszeniach i inne). 
4. Duety zaliczane są do kategorii „zespoły”. 
5. Ilość osób występujących w zespole nie może przekroczyć 20 (maksymalna liczba osób na scenie) 

6. Uczestnicy (soliści i zespoły) będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych:  
a) dzieci – od 6 do 14 lat,  
b) młodzież – od 15 do 18 lat,  
c) dorośli – od 19 lat. 

7. Warunkiem przystąpienia do Festiwalu jest przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
01.07.2017r. WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

 KARTY ZGŁOSZENIA wypełnionej w sposób czytelny i kompletny (ZAŁĄCZNIK NR 1 do 
niniejszego Regulaminu)  

 wraz z odpowiednimi oświadczeniami (czyli ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 lub 2a) w nieprzekraczalnym 
terminie do 1  lipca 2017 r. 

na adres e-mail: slemien.gok@gmail.com 

mailto:slemien.gok@gmail.com


Strona | 2  

 

8. W przypadku SOLISTÓW  osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Festiwalu za pisemną zgodą 
rodziców lub przedstawicieli ustawowych, która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2 do niniejszego Regulaminu,  

9. W przypadku ZESPOŁÓW wymagana jest zgoda opiekuna zespołu,  która stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2a do 
niniejszego Regulaminu 

10. Biuro VI Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej mieści się 
 w Gminnym Ośrodku Kultury „Jemioła” w Ślemieniu (ul. Krakowska 124, 34-323 Ślemień), 

parter i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-15.00 
 w dniu Festiwalu (08.07.2017) w punkcie informacyjno-rejestracyjnym w miejscu wyznaczonym 

na terenie Sanktuarium NMP na Jasnej Górce w Ślemieniu od godz. 12:00 
11. Karta zgłoszenia powinna zawierać: 

a) w przypadku solisty: 
 imię, nazwisko, 
 wiek, 
 krótką charakterystykę (kilka informacji o sobie, swojej muzycznej drodze, osiągnięciach, itp. - 

informacja dla konferansjera), 
 określenie repertuaru (tytuł utworu, autor tekstu i muzyki), 
 dokładne określenie potrzeb technicznych (ilość mikrofonów, rodzaje podłączeń, 

wykorzystywane instrumenty, itp. - informacja dla akustyka), 
 dokładny adres zwrotny, nr telefonu, e-mail do celów korespondencyjnych. 

b) w przypadku zespołu: 

 nazwę zespołu, 

 rodzaj zespołu (duet, trio, schola liturgiczna, zespół wokalny, zespół wokalno- 
instrumentalny, zespół regionalny, chór jednorodny, chór mieszany, grupa śpiewacza, inny), 

 imię i nazwisko opiekuna zespołu, instruktora lub – w przypadku chóru – dyrygenta, 

 kategorię wiekową, 

 ilość występujących osób, 

 krótką charakterystykę (kilka informacji o zespole, jego muzycznej drodze, osiągnięciach, itp. - 
informacja dla konferansjera) 

 określenie repertuaru (tytuł utworu, autor tekstu i muzyki), 

 dokładne określenie potrzeb technicznych (ilość mikrofonów, rodzaje podłączeń, 
wykorzystywane instrumenty, itp. - informacja dla akustyka), 

 dokładny adres zwrotny, nr telefonu, e-mail opiekuna zespołu - do celów korespondencyjnych. 
12. W przypadku zespołów wszelkie sprawy organizacyjne uzgadniane są z ich opiekunami. 
13. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Festiwalu obsługę akustyczną. 
14. Organizatorzy nie pokrywają uczestnikom Festiwalu kosztów podróży i pobytu. 
15. Przystąpienie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestników zgody na 

przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby Festiwalu (Ustawa o ochronie 
danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz. U. 1997  Nr 133, poz. 833 z późniejszymi  zmianami). 

16. Przystąpienie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestników zgody na 
wykorzystywanie przez Organizatorów ich wizerunku utrwalonego podczas Festiwalu na fotografiach 
dla celów prasowych i archiwalnych, w szczególności na stronie internetowej Gminnego Ośrodka 
Kultury „Jemioła” oraz na portalu facebook.com 

17. Przystąpienie do udziału w Festiwalu oznacza znajomość i akceptację niniejszego Regulaminu. 
 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania dwóch pieśni religijnych, obowiązkowo 
jednej o tematyce Maryjnej.   
UWAGA: w przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia 
występu do jednej pieśni o tematyce Maryjnej. 

2. Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego, dostarczonego akustykowi obowiązkowo na 
płycie CD. 

3. Całkowity czas prezentacji uczestników nie może przekroczyć 8 minut. 
4. Utwory podane na karcie zgłoszenia są programem obowiązkowym i nie podlegają zmianom. 
5. Uczestnicy będą prezentować się w porządku ustalonym przez Organizatorów. 
6. Uczestnicy zobowiązani są do przybycia w dniu Festiwalu na godzinę 15:30  
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7. Każde zgłoszenie należy potwierdzić rejestracją w dniu Festiwalu. 
8. Kolejność występów zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury 

„Jemioła” (www.slemien.naszgok.pl) na trzy dni przed Festiwalem.  
9. Zdobywcy Grand Prix V Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej nie mogą wystąpić w VI edycji, w związku  

z występem na Koncercie Laureatów w VI edycji Festiwalu (przyjazd na własny koszt). 
10. Występy uczestników oceniać będzie niezależne Jury powołane przez Organizatorów. 
11. Ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród odbędzie się w dniu Festiwalu po naradzie Jury. 

 
VI. REGULAMIN JURY 
1. Jury powoływane jest przez Organizatorów Festiwalu. 
2. W skład Jury nie wchodzą osoby związane w jakikolwiek sposób z uczestnikami Festiwalu. 
3. Obrady członków Jury są tajne. 
4. Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne i nie podlegają zmianom. 
5. Jury w oparciu o ostateczną punktację może zmienić układ nagród i wyróżnień. 
6. Jury sporządza Protokół z posiedzenia Jury VI Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej "Tobie śpiewamy  
     i wysławiamy Cię, Maryjo! ” Ślemień – Jasna Górka,  8 lipca 2017. 
 

VII. KRYTERIUM OCENY 
1. Jury oceniać będzie: 

a) dobór repertuaru, 
b) opracowanie muzyczne, 
c) poziom warsztatu wykonawczego, 
d) prezentację na scenie (estetyka wizerunku, kultura słowa), 
    UWAGA: wymagany odpowiedni ubiór (długie spodnie, spódnice do kolan oraz zakryte ramiona) 
e) interpretację. 

2. Preferowane będą zespoły z akompaniamentem własnym. 
3. Mile widziane kompozycje własne. 
 

VIII. NAGRODY  
1. Jury może przyznać: trzy nagrody (I, II, III miejsce) w poszczególnych kategoriach 
2. Istnieje możliwość przyznania Grand Prix VI Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej "Tobie śpiewamy  

i wysławiamy Cię, Maryjo!” 
3. W razie nieobecności laureata podczas wręczenia nagród, nagroda zostanie przesłana pocztą na koszt 

odbiorcy. 
4. Wszyscy uczestnicy przesłuchań konkursowych otrzymują dyplomy za udział. 
 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  I  UWAGI  KOŃCOWE 
1. Kwestie, które  nie zostały zawarte w niniejszym Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy. 
2. W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego 

Regulaminu. 
3. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są  

 do przestrzegania porządku obowiązującego na terenie Sanktuarium NMP na Jasnej Górce  
w Ślemieniu, 

 zachowywać się w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pozostałych osób.  
4. Uczestnicy Festiwalu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną i prawną za szkody wyrządzone na 

terenie Sanktuarium NMP na Jasnej Górce w Ślemieniu 
5. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie/ opiekunowie zespołów. 
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Uczestników Festiwalu.  
7. Adres do korespondencji:                                                            

 Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” w Ślemieniu 

ul. Krakowska 124, 34-323 Ślemień 

tel.: (33) 865-43-53 lub 733 782 740 

e-mail: slemien.gok@gmail.com 
strona internetowa: www.slemien.naszgok.pl 

 
ORGANIZATORZY: 

mailto:slemien.gok@gmail.com
http://www.slemien.naszgok.pl/

