Regulamin XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Maryjnej
„Ad Gloriam Deiparae”:
I.
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Do udziału w festiwalu zapraszamy solistów oraz zespoły. Będą oni oceniani w trzech
kategoriach:
1) soliści dziecięcy (do 8 klasy szkoły podstawowej)
2) soliści młodzieżowi i dorośli (szkoła średnia, studenci, osoby dorosłe do 30 roku życia)
3) zespoły (zespoły mogą liczyć maksymalnie 15 osób)

2.

Uczestnicy przygotowują jeden utwór o tematyce maryjnej.

3.

Zgłoszenie powinno zawierać:
a) CD lub plik mp3 z nagraniami piosenek konkursowych
b) wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy
c) teksty piosenek

4.

Próba akustyczna odbędzie się w dniu występu. Godzina jej rozpoczęcia zostanie podana wraz
z informacją o dopuszczeniu do konkursu.

5.

Organizatorzy zapewniają:
a) wykwalifikowaną komisję;
b) pełne nagłośnienie;
c) noclegi – tylko dla uczestnika wraz z opiekunem mieszkających w odległości większej niż
100 km od Bochni. Osoby korzystające z noclegów proszone są o przywiezienie ze sobą śpiworów. Chęć skorzystania z noclegów musi zostać zaznaczona w formularzu zgłoszeniowym.

6.

Komisja oceniać będzie wykonawców wg następujących kryteriów:
a) dobór repertuaru (właściwości artystyczne, trafność doboru piosenki do wieku uczestnika);
b) ogólne wrażenie artystyczne;
c) interpretacja utworu.

7.

Komisja oceniająca może przyznać dodatkowo nagrody specjalne i wyróżnienia.

8.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe niepodlegające wymianie na nagrodę pieniężną oraz dyplomy.

9.

Uczestnicy festiwalu przyjeżdżają na koszt własny. Ubezpieczenie i opieka nad uczestnikami we
własnym zakresie.

10.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 29 września:
a) Pocztą elektroniczną na adres: ofpm-bochnia@wp.pl
b) Pocztą tradycyjną na adres: Parafia św. Mikołaja, Plac Świętej Kingi 9, 32-700 Bochnia
z dopiskiem „Ad gloriam Deiparae”

11.

Organizatorzy informują, że istnieje możliwość wykupienia obiadu w cenie 10 zł. Zainteresowanych wykupieniem posiłku prosimy o informację najpóźniej do czwartku przed rozpoczęciem Festiwalu.

Miejsce wydawania posiłku: U Świętego Mikołaja – Dom Pielgrzyma „Bursa”,
ul. Stasiaka 10, Bochnia.
12.

Informacje o zakwalifikowaniu się do udziału w Festiwalu zostanie przesłana mailem do osób
zgłaszających uczestnika do dnia 1.10.2019 r.

13.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania oraz wykorzystania nagrań festiwalowych i nadesłanych materiałów.
II.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.

Decyzje Jury w sprawie kolejności miejsc i wyróżnień są jednoznaczne i nieodwołalne.

3.

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów.

4.

Wszystkie sprawy organizacyjne rozstrzygane są z kierownikami/opiekunami zespołów.

5.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyśpieszenia lub opóźnienia występu.

6.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Oratorium św.
Kingi w Bochni.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy, poprzez stronę Festiwalu na Facebooku
https://www.facebook.com/Og%C3%B3lnopolski-Festiwal-Piosenki-Maryjnej-Ad-GloriamDeiparae-Bochnia-446061442110863/ lub telefonicznie na numer 502 234 719.

