
VI DIECEZJALNY PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH 

 

 

ORGANIZATORZY 

 
- AKCJA KATOLICKA DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO – GORZOWSKIEJ 

- POAK PRZY PARAFII  PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

- POAK PRZY PARAFII PW. NARODZENIA NMP w NOWYM KRAMSKU 

- SULECHOWSKI DOM KULTURY 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

CZAS I MIEJSCE PRZEGLĄDU 

 

12 LISTOPADA 2016 r. 

SULECHOWSKI DOM KULTURY 

Godz. 14.00 

 

IDEA I CELE PRZEGLĄDU 

 
 Popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznych wśród dorosłych, dzieci 

i młodzieży ze wszystkimi jej aspektami edukacyjnymi i wychowawczymi 

 Prezentacja pieśni patriotycznych 

 Propagowanie wartości patriotycznych 

 Umożliwienie wykonawcom prezentacji swojej twórczości 

 Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
 W przeglądzie mogą wziąć udział soliści, zespoły muzyczne, schole i chóry 

           działające przy parafiach, szkołach, domach kultury oraz w innych grupach 

           środowiskowych 

 Wszyscy wykonawcy przygotowują po dwa utwory związane z tematyką  

           patriotyczną 

 Zespoły i soliści przywożą ze sobą swoje instrumenty 

 Uczestnicy przeglądu prezentują swoje utwory wyłącznie w języku polskim oraz 

           z podkładem muzycznym 

 Podkładem muzycznym może być akompaniament pianina, gitary, skrzypiec itp., 



           płyty CD, taśmy magnetofonowe z opisem utworu i informacją o wykonawcy 

 Niedopuszczalne jest nagranie podkładu z wykorzystaniem chórów lub drugiego 

           głosu 

 W przeglądzie mogą wziąć udział dzieci od IV klasy szkoły podstawowej i wzwyż,  

           młodzież i dorośli 

 

 Przegląd nie jest konkursem 

 Każda grupa zobowiązana jest podać potrzeby techniczne, tj. ilość mikrofonów,  

           podać z jakiego nośnika muzyki będą korzystać i jakie potrzebują przyłącza 

 Organizator nie wymaga jednolitych strojów od zespołów występujących na scenie 

 Uczestnicy przeglądu powinni przybyć na 60 minut przed wyznaczonym terminem 

           występu 

 Rezygnację należy zgłosić do organizatora co najmniej 1 tydzień przed rozpoczęciem  

           Przeglądu 

 Organizator poinformuje o kolejności występu poszczególnych wykonawców 

 Każda grupa i soliści biorący udział w Przeglądzie otrzymują pamiątkową statuetkę 

           i dyplom 

 Organizator zastrzega sobie ilość przyjętych zespołów i solistów na Przegląd,  

           decyduje data zgłoszenia 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych punktów regulaminu,  

           o fakcie tym poinformuje wykonawców 

 

 

 

ZGŁOSZENIA NA PRZEGLĄD 
 

Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu, listownie, mailem lub telefonicznie do 

26.10.2016 r. 

Zgłoszenie powinno zawierać informacje: o nazwie zespołu, chóru, scholi, imię i nazwisko 

solisty, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, ilość osób, tytuł utworów, krótka 

charakterystyka zespołu na telefon, mail lub adres wskazany przez organizatora. 


