R EG U L A M I N
XVI PAPIESKIEJ MAJÓWKI NA BACHLEDÓWCE
Konkursu Góralskiej Pieśni Religijnej
l. Organizator:
Wójt Gminy Czarny Dunajec oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny
Dunajec
Współorganizatorzy:
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu,
Oddział Związku Podhalan w Czerwiennem

2. Cel konkursu:
Celem konkursu jest propagowanie góralskiej pieśni religijnej wśród mieszkańców
Podhala, Orawy i Spisza a szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Konkurs to również okazja do wymiany doświadczeń na temat tradycyjnej i
współczesnej pieśni religijnej góralskiej jak również prezentacji zapomnianych
pieśni religijnych oraz pieśni poświęconych Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. To
również okazja do prezentacji twórczości poetów góralskich.

3. Termin i miejsce imprezy:
11 maj (sobota) 2019 r. Sanktuarium oo. Paulinów na Bachledówce,
Czerwienne Górne, rozpoczęcie o godz. 9.00.

9. Przyjazd uczestników:
Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt.
10. Postanowienia końcowe:
a) uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody przyznane przez Komisję
Artystyczną,
b) uroczyste wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu przesłuchań i obrad
komisji,
c) nagrody nie odebrane w dniu imprezy, należy odebrać w siedzibie CKIP w
Czarnym Dunajcu w terminie do 14 dni od daty imprezy.
d) uczestnicy konkursu otrzymują poczęstunek.

Zgłoszenia należy kierować na adres:
Centrum Kultury i Promocji Czarny Dunajec
ul. Piłsudskiego 2A
34 - 470 Czarny Dunajec
email: ckip@ckip.org
lub faksem nr 18 26 571-79

informacje tel.: 18 26 571-79

Zgłoszenia należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
8 maja 2019 r.

4. Komisja
Organizator powołuje Komisję Artystyczną konkursu.

5. Kryteria oceny wykonawców:
- czystość brzmienia
- dobór repertuaru,
- aranżacje utworów,
- poprawność gwarowa
- prezentacja sceniczna (strój)

6. Uczestnictwo w konkursie:
W konkursie mogą wziąć udział grupy śpiewacze, duety śpiewacze, soliści.

7. Czas trwania prezentacji ogranicza się do prezentacji 2 utworów.
8. Kategorie wykonawców:
- I kategoria - dziecięca (od 6 – 12 lat),
- II kategoria - młodzieżowa (13 – 17 lat),
- III kategoria – dorosłych (od 18 lat).

Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę (w przypadku
małoletnich – ich opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów
marketingowych.
Instytucja/osoba biorąca udział w przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej, sportowej organizowanej
przez Gminę Czarny Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada
zgodę rodziców, opiekunów na przetwarzanie danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści niniejszego regulaminu.
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