
VI FESTIWAL PIEŚNI KU CZCI SERCA JEZUSOWEGO 

 

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach 

              Parafia Rzymskokatolicka w Krynicach 

 

Cele Festiwalu:  

 

- pobudzenie szkolnych, amatorskich i parafialnych zespołów muzycznych 

      do wykonywania pieśni liturgicznych i religijnych, 

-  stworzenie stałego forum wymiany doświadczeń i współpracy między zespołami  

      muzycznymi, upowszechniającymi pieśni liturgiczne i religijne, 

-    popularyzacja najbardziej wartościowych treści muzycznych i sacrum w pieśniach. 

 

REGULAMIN FESTIWALU 

 

1. Festiwal adresowany jest do zespołów wokalnych, wokalno-instrumentalnych, 

scholi,  chórów oraz solistów działających w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnych, ośrodkach kultury i parafiach. 

2. Wykonawcy prezentują 2 pieśni (1 ku Czci Serca Jezusowego, 1 eucharystyczną) 

 Czas występu nie może przekroczyć 12 minut.  

3. Zespoły należy zgłosić do  2 czerwca 2017 r. na karcie zgłoszenia na adres:  

Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach 

22-610 Krynice 

tel./fax: 846630107 

e-mail: gok_krynice@poczta.onet.pl 

4. W festiwalu może wziąć udział maksymalnie 15 zespołów/solistów. 

Decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

5. Na karcie zgłoszenia należy podać tytuły utworów oraz  

autorów tekstu i muzyki. Karta zgłoszenia będzie dostępna w siedzibie GOK Krynice 

oraz na stronie internetowej  www.krynice.pl w zakładce kultura 

6. Festiwal odbędzie się dnia 18 czerwca 2017 r. w Kościele Parafialnym  

w Krynicach: 

- godz. 12.00 Msza Święta 

- godz. 13.00 Koncert 

7. Festiwal nie ma charakteru konkursu.  

8. Zespoły i soliści otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz upominki, a ich instruktorzy  

podziękowania 

9. Uczestnicy ponoszą koszty podróży i pobytu, organizator zapewnia poczęstunek 

uczestnikom festiwalu. 

10. Ubezpieczenie nie leży w gestii organizatora.  

11. Udział w festiwalu będzie jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych oraz rejestrację wykonanych utworów i wykorzystanie wizerunku 
uczestników do celów promocyjnych festiwalu. 
 

http://www.krynice.pl/


 

KARTA  ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W VI FESTIWALU PIEŚNI KU CZCI SERCA JEZUSOWEGO 
 

 

1. WYKONAWCA  ……………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                                             ( NAZWA ZESPOŁU  LUB NAZWISKO IMIĘ)  

tel. kom………………………………      e-mail ……………………………………………....  

2.Kategoria wykonawcza: soliści / a’capella / zespół wokalno-instrumentalny / (zaznacz 

właściwą informację) 

3.Kategoria wiekowa:  dziecięca  / młodzieżowa /  dorośli  (zaznacz właściwą informację) 

4.PLACÓWKA PATRONUJĄCA ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Adres …………………………………………………………………………………………… 

Tel.  ……………………………………   e-mail: ……………………………………………..   

5.OPIEKUN – Nazwisko 

Imię:…………………………………………………………………. 

Telefon kom.: ………………………………  e-mail…………………………………………. 

 

6. REPERTUAR : 

    1. Tytuł utworu ……………………………………………………………………………… 

         Autor tekstu ……………………………………………………………………………… 

         Kompozytor ……………………………………………………………………………… 

 Autor aranżacji…………………………………………………………………………… 

 

   2. Tytuł utworu ………………………………………………………………………………. 

       Autor tekstu ……………………………………………………………………………….. 

       Kompozytor ……………………………………………………………………………….. 

Autor aranżacji……………………………………………………………………………. 

 

7.Ilość członków zespołu ..........   

8.Krótka charakterystyka zespołu  (założyciele, data powstania, najważniejsze sukcesy, , 

rodzaj wykonywanej muzyki ) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………...  

9. Potrzeby techniczne:  nagłośnienie: TAK/NIE, ilość mikrofonów: ..... inne potrzeby 

techniczne 

................................:..................................................................................................................…

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

*Oświadczam,  że  wykonywane przeze mnie utwory nie naruszają obowiązujących praw 

autorskich. 

       

*Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin festiwalu. 
                                                                                             

 

 ( podpis osoby zgłaszającej) 

 

data..................................... 


