
 

REGULAMIN 

XI Przeglądu Pieśni Maryjnych i o Matce 

Wielgomłyny 2022 r.  

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 

Udział w konkursie moga wziąć wszyscy zainteresowani. 

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.  

Akompaniować może zespół instrumentalny, akompaniator lub sam wykonawca. Można 

również korzystać z nagranego podkładu muzycznego. Uczestnik może się zaprezentować 

acapella, czyli bez akompaniamentu.  

 

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. 

5. Terminy 

 21.04.2022r. do 20.05.2022r. (piątek) do godz. 16.00 – dostarczenie formularza 

zgłoszeniowego. 

 26.05.2022r. (czwartek) – przesłuchania wykonawców i podsumowanie przeglądu. 

6. Ocena prac 

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

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

 

7. Nagrody 

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom oraz upominek. 

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. Zgłoszenie do przeglądu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw 

autorskich do nich na rzecz organizatora na wszystkich polach eksploatacji, o których 

mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych 

przez organizatora oraz w internecie. 

2. Uczestnik przeglądu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych 

osobowych przez organizatora w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, 

ogłoszenia wyników i promocji konkursu. 

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji. 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestników konkursu i 

realizacji praw można kontaktować się mailowo: iod-kultura@wielgomlyny.pl. 



 

4. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator. 

5. Karty zgłoszeń do konkursu należy składać w wyżej określonym terminie do 

Gminnego Ośrodka kultury i Sportu w Wielgomłynach. Wszelkie informacje w 

GOKiS w Wielgomłynach w pokoju nr 5 oraz pod numerem telefonu 44 680 17 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


