
 
 
 

 

 

 

 

ORGANIZATOR 

- Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej 

- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej 

 

CELE PRZEGLĄDU 

a) propagowanie piosenek o tematyce religijnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,  

b) poszukiwanie i kreowanie chrześcijańskiej postawy człowieka, poprzez takie formy przekazu jak 

piosenka, poezja, muzyka, 

c) kształtowanie i rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie aktywności twórczej wśród dzieci                                  

i młodzieży, 

d) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w dziedzinie piosenki, 

e) umożliwienie zdobywania doświadczeń scenicznych, 

f) prezentacja zdolności artystycznych wykonawców,  

g) kształcenie nawyków aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.  

 

TERMIN PRZEGLĄDU 

23 lipca 2017 r. (niedziela) – plac przed kościołem parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła  w Lipnicy 

Murowanej, godz. 16.00. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

a) Przegląd zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach: 

 soliści  

grupy wiekowe: 

- Szkoła Podstawowa klasy I-VI 

- Gimnazjum klasy I-III 

- powyżej 17 lat 

 duety, zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne 

 chóry. 

b) Wykonawca prezentuje na scenie dwa utwory o tematyce religijnej (mile widziane  piosenki                          

o św. Szymonie z Lipnicy). 

c) Uczestnicy przygotowane utwory prezentują z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, zespół 

instrumentalny, podkład MP3 lub audio). Uczestnicy wykorzystujący do występu podkład muzyczny 

w formie MP3 lub audio proszeni są o jego przesłanie bądź dostarczenie do Biura Organizatora                  

wraz z opisem – tytuły utworów, imię i nazwisko wykonawcy w celu wcześniejszego sprawdzenia 

materiałów i ich przygotowania do prezentacji w czasie Przeglądu. Organizatorzy dopuszczają 

możliwość występu bez podkładu muzycznego. 

d) Ogólny czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. 

e) Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 12 lipca 

2017 r. (termin ostateczny) na adres: Gminny Dom Kultury, 32-724 Lipnica Murowana 74 lub drogą 

REGULAMIN XXVIII PRZEGLĄDU PIOSENKI RELIGIJNEJ  

„O STATUETKĘ ŚW. SZYMONA Z LIPNICY” 

 

Lipnica Murowana, 23 lipca 2017 r. 

 



mailową na adres: kulturalipnica@wp.pl . Karty zgłoszenia oraz podkłady muzyczne (dotyczy osób z 

nich korzystających) można także dostarczyć osobiście do Biura Organizacyjnego.  

f) Uczestnicy mogą zgłaszać się do Przeglądu samodzielnie lub poprzez parafie, szkoły, placówki 

kultury, stowarzyszenia i inne. 

g) Instytucja delegująca może zgłosić do Przeglądu po jednym soliście lub duecie z każdej grupy 

wiekowej, jeden zespół i jeden chór. 

h) Kolejność prezentacji ustala organizator po otrzymaniu karty zgłoszenia. O godzinie występu 

wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie. 

 

OCENA I NAGRODY 

a) Występy uczestników oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez organizatora. Decyzje Jury 

są ostateczne i niezaskarżalne. 

b) Komisja Artystyczna przyzna najlepszym wykonawcom miejsca, wyróżnienia i nagrody. Przewiduje 

się przyznanie nagrody publiczności. 

c) Uczestnicy walczyć będą o statuetkę św. Szymona z Lipnicy. Dodatkowo Komisja przyzna nagrody 

według posiadanego stanu. 

d) Komisja oceni wykonawców według następujących kryteriów: 

- dobór repertuaru – tematyka i dostosowanie do możliwości wykonawcy, 

- czystość i poprawność wykonania, 

- osobowość sceniczna i umiejętność wykorzystania naturalnych predyspozycji wykonawcy, 

- ogólny wyraz artystyczny.  

e) Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział. 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

- Udział w Przeglądzie jest bezpłatny. Koszty dojazdu pokrywają instytucje delegujące                            

bądź uczestnicy we własnym zakresie.  

- Organizatorzy zapewniają drobny poczęstunek dla uczestników Przeglądu.  

- Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający (wg potrzeb technicznych wykazanych w karcie 

zgłoszenia). 

- Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi po obradach jury. 

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka 

   konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.  

 

 

 

 

 

 

BIURO ORGANIZACYJNE: 

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej 

32-724 Lipnica Murowana 

tel./fax 14 6852108, e-mail: kulturalipnica@wp.pl 

www.kulturalipnica.pl 

Koordynator Przeglądu: Natalia Piś 
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