
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha i Gimnazjum im. bł. ks. Mariana Skrzypczaka 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Mięcierzynie. 

PRZEGLĄD 

Przegląd jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym oraz 

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

CELE PRZEGLĄDU 

 popularyzacja pieśni i piosenek maryjnych,  

 krzewienie wartości chrześcijańskich w życiu codziennym, 

 integracja solistów i zespołów gminy Rogowo,  

 doskonalenie warsztatu wokalnego,  

 stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń uczestników i opiekunów, 

 propagowanie kulturalnych form spędzania wolnego czasu. 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Przegląd skierowany jest do zespołów wokalnych, wokalno- instrumentalnych i 

solistów, działających przy instytucjach kultury, parafiach oraz osób niezrzeszonych, 

zainteresowanych tą formą artystycznej wypowiedzi. Uczestnicy muszą być 

członkiem tylko jednego zespołu (nie mogą występować z innym zespołem). 

2. Udział w przeglądzie mogą wziąć soliści w czterech kategoriach wiekowych:  

a) kategoria I: dzieci w wieku przedszkolnym 

b) kategoria II: uczniowie klas I-III SP,  

c) kategoria III; uczniowie klas IV-VI SP, 

d) kategoria IV: uczniowie klas I-III gimnazjum. 

Jako zespół traktowane będą dwie osoby (duet) i więcej. 

3. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły w następujących kategoriach wiekowych: 

a) szkoła podstawowa, 

b) gimnazjum. 

4. Zespoły i soliści przygotowują jedną  pieśń lub piosenkę religijną o tematyce Maryjnej 

w języku polskim, czas prezentacji do 5 minut. 

5. Zespoły i soliści mogą występować a’capella, z towarzyszeniem instrumentów, 

dopuszczalny jest również dobrej jakości podkład na płycie CD lub innym nośniku 

pamięci. 

6. Kolejność prezentacji zespołów i solistów zostanie ustalona drogą losową przez 

organizatora i nie podlega zmianom w dniu przeglądu. 

7. Organizator postara się zapewnić nagłośnienie zgodne z potrzebami. 

8. Zespoły i soliści przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.  

9. Zespoły oceniać będzie niezależne jury powołane przez organizatora. 



  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

10. Jury przyznaje I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej oraz nagrodę Grand Prix 

dla zespołu lub solisty, który uzyskał najwyższą punktację wśród wszystkich 

uczestników konkursu. 

 

KRYTERIA OCENY JURY: 
 

 intonacja, emisja głosu i dykcja, 

 dobór repertuaru,  

 poziom artystyczny wykonywanych utworów,  

 ogólna prezentacja zespołu i solistów (zachowanie na scenie, estetyka). 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

1. Zgłoszenia należy przesyłać na adres podany na końcu regulaminu (zgłoszenia można 

przesyłać drogą pocztową, elektroniczną, telefoniczną lub dostarczyć osobiście) do 

dnia 30.04.2017r. 

2. Podkład muzyczny należy przesłać do dnia 30.04.2017r. na adres e-mail: 

przegląd.maryja@wp.pl wpisując w temacie wiadomości imię i nazwisko/ nazwę 

zespołu lub dostarczyć osobiście. 

3. Werdykt Jury jest ostateczny. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć, nagrań fonograficznych, 

nagrań wideo mających na celu dokumentację i promocję przeglądu; za wykorzystanie 

tychże materiałów wykonawcom nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. 

 

Adres organizatora: 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich 

Mięcierzyn 49, 88- 420 Rogowo 

tel. (52) 302-74-16 

e-mail: miecierzynspsk@wp.pl 
 


