REGULAMIN FESTIWALU BIBLIJNEJ
„W mocy Słowa”

ORGANIZATOR:
Organizatorem Festiwalu jest Katolickie Stowarzyszenie uBIBLINIEni.pl z siedzibą
w: Gościkowo 3, 66-200 Świebodzin, którego adresem korespondencyjnym jest:
ul. Ks. Ludwika Muchy 1, 66-016 Czerwieńsk.

TERMINY:
1. Termin zgłoszeń upływa 05.04.2019r.
2. Termin występu festiwalowego przypada na III Święto Biblii w dniu 27.04.2019 r.

MIEJSCE:
Parafia p.w. Ducha Świętego w Zielonej Górze
( adres: ul. Bułgarska 30, 65-980 Zielona Góra).

CELE:
1. Popularyzacja tekstów Pisma świętego oraz tematyki biblijnej.
2. Prezentacja dorobku artystycznego solistów.
3. Doskonalenie warsztatu wokalnego młodych wokalistów.
4. Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.
5. Popularyzacja piosenki religijnej i jej walorów artystycznych, jak i wychowawczych.
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6. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród
dzieci i młodzieży.
ADRESACI:
Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży diecezji zielonogórsko–gorzowskiej.
W występach mogą wziąć udział soliści, zespoły szkolne, grupy muzyczne czy schole
parafialne.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Należy czytelnie wypełnić zgłoszenie /załącznik nr 1/ i przesłać je na adres
e-mail: swietobiblii@ubiblijnieni.pl w nieprzekraczalnym terminie do 05.04.2019r.
2. Każdy wykonawca może zaprezentować utwór o czasie 4 minut.
3. Uczestnicy mogą wystąpić z akompaniamentem na żywo lub po wcześniejszym
przesłaniu
muzyki
w
formacie
mp3
na
adres
stowarzyszenia
swietobiblii@ubiblijnieni.pl. Akompaniament nagrany nie może mieć ścieżki wokalnej
(zawierać drugiego głosu lub chórków).
4. Dostosowanie się do programu ustalonego przez Organizatora. Piosenki
prezentowane na festiwalu mają być tematycznie związane z orędziem Słowa
Bożego lub powinny opowiadać o głoszeniu tegoż Słowa.
5. Uczestnicy przygotowują i wykonują jedną piosenkę w języku polskim.
6. O kolejności występów decyduje Organizator na podstawie kolejności nadsyłanych
zgłoszeń.
7. Organizator nie odpowiada za ubezpieczenie uczestników. Leży ono w ich gestii.
8. Wszystkie nadesłane materiały nie będą odsyłane przez Organizatora.
9. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
10. Każdy uczestnik festiwalu zobowiązany jest do nadesłania treści prezentowanych
utworów w pliku formatu *.doc lub *.pdf do dnia 05.04.2019 r. Organizator zastrzega
sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia w związku z wątpliwymi walorami
chrześcijańskimi prezentowanych utworów.
11. Festiwal ma formę konkursu. W związku z tym Organizator przewiduje nagrody
za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii i potwierdzenie udziału w formie dyplomu
dla każdego uczestnika.
12. Wydarzenie objęte jest patronatem biskupa diecezjalnego diecezji
zielonogórsko–gorzowskiej Tadeusza Lityńskiego oraz Lubuskiego Kuratorium
Oświaty.
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13. Za udział w występie festiwalowym soliści, schole i zespoły nie otrzymują
wynagrodzenia pieniężnego.
14. Każdy uczestnik Festiwalu akceptując Regulamin Festiwalu jednocześnie wyraża
zgodę na gromadzenie i wykorzystanie swoich danych osobowych, na rejestrowanie
wykonanych utworów muzycznych, utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnienie
wizerunku w celu popularyzacji Festiwalu i działalności Organizatora. Musi być to
potwierdzone zgodą rodzica / opiekuna prawnego.
Takie wyrażenie woli jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem udziału w Festiwalu.
/ Zob. załącznik nr 2/
PRZEBIEG:
1. Każdy wykonawca zaprezentuje zgłoszony wcześniej utwór.
2. Zespoły i soliści występują do wcześniej przesłanego podkładu muzycznego
lub z akompaniamentem na żywo.
3. Jury ocenia:
o

tekst / dobór repertuaru,

o

intonację,

o

dykcję,

o

interpretację,

o

ogólny wyraz artystyczny

Jury przyzna nagrody w następujących kategoriach:
o

soliści do lat 12

o

soliści od 13 lat do 20 lat

o

zespół dziecięcy (schole)

o

zespół młodzieżowy.

4. W przypadku wątpliwości, o przypisaniu do danej kategorii decyduje Organizator.
5. Wyniki konkursu zostaną podane na zakończenie festiwalu oraz opublikowane na
stronie internetowej i na Facebooku Organizatora.
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ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
1. Profesjonalny sprzęt nagłaśniający oraz możliwość podłączenia każdego
instrumentu muzycznego (po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania).
2. Nagrody za trzy pierwsze miejsca oraz dyplomy potwierdzające uczestnictwo.
3. Posiłek o zaplanowanej i wcześniej podanej porze.
4. Przesłanie na adres mailowy uczestników materiałów dotyczących Święta Biblii.
5. Darmowy udział w imprezach towarzyszących festiwalowi podczas Diecezjalnego
Święta Biblii.
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