
 

REGULAMIN 

X Przeglądu Pieśni Maryjnych i o Matce 

Wielgomłyny 2021r.  

1. Organizatorem Przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu                             

w Wielgomłynach 

 

2. Cel przeglądu: 

 rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród uczestników, 

 odkrycie talentów wokalnych wśród mieszkańców gminy i ich promocja, 

 kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,  

 propagowanie kultu maryjnego, 

 podkreślenie roli matki w rodzinie, 

 wymiana wzajemnych doświadczeń między uczestnikami. 

 

3. Do oceny uczestników zostanie powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa. 

 

4. Warunki uczestnictwa 

 

Każdy uczestnik przygotowywuje jedną pieśń/ piosenkę o tematyce maryjnej lub o matce. 

Utwór nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, propagujących przemoc bądź 

rasizm, sprzecznych z prawem i naruszających dobro obyczaju. Mogą to być pieśni śpiewane 

niegdyś przy kapliczkach podczas ,,majówek”, pielgrzymek jak również pieśni o Matce 

Boskiej Bolesnej. Dopuszczalne są również piosenki o mamie, zarówno popularne jak i te 

mniej znane.  

 

Uczestnicy mogą zaprezentować się indywidualnie jak i zespołowo.  

Soliści będą oceniani według następujących kategorii wiekowych: 

 dzieci do 6 lat, 

 uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej, 

 uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej,  

 młodzież i dorośli. 

  



 

  

Zespoły będą oceniane w następujących kategoriach: 

 dzieci do 3 klasy szkoły podstawowej, 

 młodzież i dorośli. 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie na adres e-mail kultura@wielgomlyny.pl 

poprawne wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiący Załącznik nr 1 do 

regulaminu wraz z nagraniem piosenki, które należy udostępnić przez platformę dysk Google. 

Nagranie nie może pochodzić z koncertów, byłych konkursów i nie może być wynikiem 

montażu. Dopuszczalne są nagrania domowe telefonem komórkowym bądź kamerką 

internetową.  

5. Terminy 

Pierwszy etap 

 19.04.2021 r. do 20.05.2021r. (czwartek) do godz. 16.00 – przesłanie formularza 

zgłoszeniowego oraz nagrania wideo. 

 24.05.2021r. (poniedziałek) - obrady Komisji Konkursowej w celu ustalenia wyników 

konkursu. 

Drugi etap- finał konkursu 

 Ogłoszenie wyników odbędzie się 26.05.2021r. (środa). 

Ważna informacja! 

Forma Przeglądu jest uzależniona od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju. Docelowo 

Finał X Przegląd Pieśni Maryjnych i o Matce wykonany przez laureatów konkursu odbędzie 

się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach 26.05.2021r. Jeżeli nie 

będzie takiej możliwości nagrodzone wykonania zostaną umieszczone na stronie 

Organizatora.  

6. Ocena prac 

Komisja konkursowa będzie oceniać odpowiedni dobór materiału do tematu konkursu, emisję 

głosu, interpretację danego utworu, aranżację oraz ogólne wrażenie z występu.  
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7. Nagrody 

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. W pierwszym etapie nagrodą jest nominacja 

do Finału konkursu. W Finale laureatom zostaną przyznane atrakcyjne nagrody. 

8. Dane osobowe 

Dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu, będą przechowywane przez organizatora. 

Nazwiska laureatów oraz nagrane utwory zostaną umieszczone na profilu Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Wielgomłynach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne 

podane danych osobowych przez uczestników konkursu.  

9. Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

2. Na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę 

na opublikowanie na stronie internetowej oraz fanpage ’u Organizatora występów 

konkursowych. 

3. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom/osobom trzecim z wyjątkiem odbiorców danych 

osobowych, o których mowa w pkt. 7 Klauzuli informacyjnej RODO zawartej             

w Formularzu zgłoszeniowym do Konkursu. 

4. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na: 

a) przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, 

b) nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym 

m.in. w Internecie oraz w Kalendarzu na 2022 rok) pracy konkursowej 

uczestnika, jego wizerunku, imienia i nazwiska, informacji o miejscowości,               

w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji 

Konkursu oraz działalności Organizatora. 

5. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje 

odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej. 

6. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych,                   

a także możliwości ich poprawiania. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu 

Konkursu oraz do dokonywania zmian Regulaminu w każdym momencie jego 

trwania. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania w kwestiach 

nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu. 

9. Uczestnicy Konkursu zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego 

postanowienia. 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach 

ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny  

tel. 44 680-17-75 e-mail: kultura@wielgomlyny.pl  
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