REGULAMIN
XV DZIECIĘCEGO FESTIWALU
PIOSENKI RELIGIJNEJ
SANOK 17- 18 czerwca 2017 r.

„Kto śpiewa
dwa razy się modli”
1. Festiwal jest formą konkursu na wykonanie dwóch piosenek religijnych przez dzieci i
młodzież, który będzie odbywał się w dwóch etapach:
a) Eliminacje:
 9.06.2017 r. (piątek) godz. 9.00 - Dom Kultury w Zagórzu dla uczestników z
gminy Zagórz i Komańcza
 17.06.2017 r. (sobota), godz. 9.00 – Klub Górnika w Sanoku dla uczestników z
pozostałych miejscowości (cz. I – soliści i duety);
 godz. 12.00 (cz. II – zespoły)
b) Finał:
 18.06.2017 r. (niedziela), godz. 9.00 – Klub Górnika w Sanoku
Finał rozpocznie się Mszą świętą o godz. 8.00 w kościele Przemienienia
Pańskiego w Sanoku
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas Koncertu
Galowego o godz. 14.00 w Klubie Górnika w Sanoku.
2. W festiwalu mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne, wokalno – instrumentalne
działające:
 w ochronkach
 przedszkolach
 szkołach
 parafiach
3. Zgłoszeniem udziału w Festiwalu jest wypełniona „Karta Uczestnika” dostarczona
organizatorom
 do dnia 5 czerwca 2017 r. dla uczestników z gmin Zagórz i Komańcza na adres
MGOKiS w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 37 lub na adres mailowy:
mgokiswzagorzu@poczta.onet.pl
 do dnia 15 czerwca 2017 r. pocztą lub osobiście do Kancelarii Parafii Farnej w
Sanoku lub na adres mailowy: grzywnat@wp.pl lub monabre@wp.pl dla
pozostałych uczestników. Formularze będą dostępne na stronie internetowej
parafii www.fara.sanok.pl
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4. Festiwal adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach:
Soliści i duety*
A

Dzieci przedszkolne

B

I – III kl. Szk. Podstawowej

C

IV – VI kl. Szk. Podstawowej

D

Uczniowie Gimnazjum i Liceum

* Uwaga: Jeśli w duecie występuje dziecko młodsze i starsze to przyporządkowanie
do kategorii wiekowej dotyczy dziecka młodszego.
E

Zespoły dziecięce

F

Zespoły młodzieżowe

* Zespół tworzy grupa od trzech osób. Zespół dziecięcy to grupa dzieci w wieku
przedszkolnym lub szkoły podstawowej, a młodzieżowy to grupa młodzieży
gimnazjalnej lub starszej. Jeśli w zespole są osoby z obu przedziałów, zostaje on
przypisany do grupy młodszej.
Przebieg Festiwalu
1. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania dowolnie wybranych dwóch
piosenek religijnych wykonanych z pamięci (wykonanie tylko jednej piosenki nie podlega
punktacji konkursowej).
2. Jury dopuszcza możliwość śpiewania z nagranym podkładem muzycznym.
3. Młodzi Artyści występują w porządku ustalonym przez organizatorów Festiwalu.
4. Występ festiwalowy zespołu (solisty) nie może przekroczyć 10 min.
5. Osoby, które brały udział w Festiwalu w ubiegłych latach nie mogą powtórzyć tego
samego repertuaru.

Nagrody i wyróżnienia
1. Dla uczestników Festiwalu przewiduje się nagrodę główną GRAND PRIX, trzy nagrody
w poszczególnych kategoriach, wyróżnienia oraz Nagrodę Publiczności.
2. Jury Festiwalu w oparciu o ostateczną punktację rezerwuje sobie możliwość zmiany
układu nagród i wyróżnień.
3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
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