
Regulamin 

Festiwalu Pieśni Maryjnej i Religijnej 

Stare Pole 2019 

w ramach obchodów 700 – lecia Parafii pw. św. Barbary w Krzyżanowie 

 

I. Organizator: 

• Marek Szczypior - Wójt Gminy Stare Pole 

• Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu 

II. Współorganizatorzy: 

• Parafia pw. św. Barbary w Krzyżanowie 

• Szkoła Podstawowa w Starym Polu 

• Przedszkole w Starym Polu 

III. Patronat honorowy: 

• Ks. Bp dr Jacek Jezierski – Biskup Elbląski 

• Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego 

IV. Patronat medialny: 

• TV Malbork 

• Radio Malbork 

• Gazeta Malborska 

• Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu 

V. Termin i miejsce: 

• Festiwal odbędzie się w dniu 08 czerwca 2019 r. (sobota) w Gminnym 

Ośrodku Kultury i Sportu w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 1B , 82-220 

Stare Pole. 



VI. Cele Festiwalu: 

• Rozwijanie aktywności artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. 

• Zachowanie i popularyzowanie pieśni maryjnej i religijnej. 

• Integracja osób o wspólnych zainteresowaniach. 

VII. Kategorie: 

• Festiwal zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 

o Soliści, 

o zespoły wokalne lub wokalno-instrumentalne (maksymalnie 12 osób). 

• oraz dwóch kategoriach wiekowych: 

o dzieci i młodzież do 15 lat, 

o młodzież powyżej 15 lat i dorośli. 

• W przypadku zespołów o przyporządkowaniu do odpowiedniej kategorii 

wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika. 

VIII. Warunki uczestnictwa: 

• Soliści: 

o każdy uczestnik wykonuje jeden lub dwa utwory (czas prezentacji do 8 

min), 

o akompaniament własny, podkład, a capella lub z towarzyszeniem 

osoby akompaniującej. 

• Zespoły: 

o jeden lub maksymalnie dwa utwory (łączny czas prezentacji do 8 min), 

o akompaniament własny, a capella lub podkład. 

• Każdy uczestnik może brać udział tylko w jednej kategorii. 

IX. Zgłoszenia: 

• Uczestnicy dostarczają wypełnione karty zgłoszeń oraz autorskie nagranie 

audio lub video utworu, które będzie wykonywane przez solistę/zespół. 



• Nagranie może być amatorskie np. wykonane telefonem lub aparatem. 

• Na podstawie nadesłanych materiałów Jury zakwalifikuje uczestników  

do udziału w Festiwalu. 

• Zgłoszenie i nagranie audio lub video utworu należy przesłać do 10 maja 

2019 r. w wybrany przez siebie sposób: 

o pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu , ul. Marynarki 

Wojennej 1 B, 82 – 220 Stare Pole,  

o osobiście, 

o na adres poczty elektronicznej: gokis11@wp.pl z dopiskiem „ Festiwal 

Pieśni Maryjnej i Religijnej” Stare Pole 2019 r. 

X.  Zakwalifikowanie do Konkursu: 

• Kwalifikacji solistów/zespołów do Konkursu dokona Jury Festiwalu, w skład 

którego wchodzą przedstawiciele Organizatorów oraz zaproszone osoby, 

reprezentujące środowisko muzyczne. 

• Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. 

• Wykonawcy zakwalifikowani do części Konkursowej zostaną poinformowani  

o wynikach do 20 maja br.  

XI. Kryteria oceny  i nagrody w dniu Festiwalu: 

• Ocenia profesjonalne Jury Festiwalu, w skład którego wchodzą 

przedstawiciele Organizatorów oraz zaproszone osoby, reprezentujące 

środowisko muzyczne.  

• Ocenie podlegać będą: 

o dobór repertuaru, 

o muzykalność, dykcja, emisja głosu, 

o interpretacja, 

o ogólne wrażenie artystyczne. 

• Jury Festiwalu przyzna w każdej z kategorii złotą, srebrną i brązową statuetkę, 

nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł (zwycięstwo w całym festiwalu) z 



możliwością podziału nagrody przez Jury. Dyplomy dla wszystkich wykonawców 

Festiwalu. 

• Nagrody podzielone zostaną wśród nagrodzonych solistów/zespołów podczas 

obrad komisji oceniającej, z której zostanie sporządzony protokół. 

XII. Organizatorzy zapewniają: 

• Profesjonalne nagłośnienie oraz możliwość odtworzenia podkładu 

muzycznego z płyt CD lub pendrive’a. 

• Ciepły posiłek, kawa, herbata i zimne napoje. 

• Uwaga! Nie zapewniamy instrumentów muzycznych. 

XIII. Planowany przebieg Festiwalu: 

• godz. 8.00–10.00 - zgłoszenia solistów/zespołów w biurze Festiwalu. Biuro 

organizacyjne mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Starym Polu, 

ul. Marynarki Wojennej 1 B 

• godz. 9.00 - Msza Święta dla wszystkich uczestników Festiwalu w Kościele 

filialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Starym Polu  

• godz. 10.30 - przesłuchania konkursowe 

• godz. 14.30 - koncert gościa Festiwalu 

• godz. 15.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie statuetek i nagród zwycięzcom 

oraz dyplomów wszystkim wykonawcom Festiwalu 

• godz. 15.15 -  koncert laureatów 

IVX. Informacje dodatkowe: 

• Organizator nie zapewnia i nie zwraca kosztów dojazdu.  

• Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na fotografowanie i utrwalanie dźwięku 

lub obrazu swoich wykonań oraz na rozpowszechnianie wszelkich utrwalonych 

w ten sposób materiałów, w określony przez Organizatora Festiwalu sposób. 



• Dane osobowe podane przez uczestników będą przetwarzane przez 

Organizatora w celach związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do uczestniczenia w Konkursie oraz 

wydania nagród. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo 

dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądanie ich usunięcia. 

• Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

• Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz jego 

interpretacji. 

• Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 55 271 35 10, kom. 

504 248 895 lub 502 605 592, mailowo gokis11@wp.pl 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starym Polu 

 

Do pobrania:  

Karta zgłoszenia zespołu/solisty 
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