
IV ZGIERSKI Festiwal Piosenki Religijnej  

„Otwórzcie Drzwi Chrystusowi ” 

ZGIERZ 2019 

 

Regulamin. 

1. Termin Festiwalu sobota/niedziela 12-13.10.2019 - 

Parafia Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. 

 

 2. W Festiwalu mogą wziąć udział różnego rodzaju zespoły śpiewacze: chóry, zespoły 

wokalne i wokalno-instrumentalne, schole i soliści. Dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe 

reprezentujące parafie, szkoły, domy kultury, rodziny muzykujące itp. 

 

3. Kategorie Festiwalowe: 

- soliści 

- zespoły wokalne,  

- wokalno-instrumentalne,  

− chóry 

 

4. Wszyscy wykonawcy zaprezentują po dwa utwory. Czas wykonania jednego utworu  

nie może przekroczyć 5 min. Uczestnicy mogą śpiewać: 

− poezję o tematyce religijnej 

− pieśni liturgiczne 

− pieśni pielgrzymkowe 

− mile widziane własne kompozycje mające charakter religijny 

(w przypadku dużej ilości zgłoszeń jury może zdecydować o wykonaniu tylko jednego utworu) 

5. Poszczególne parafie, szkoły lub inne instytucje mogą zgłosić do wykonania najwyżej 

czworo wykonawców we wszystkich kategoriach. 

 

6. W czasie występu może akompaniować zespół muzyczny lub akompaniator. 

Należy dokładnie określić ilość instrumentów.  

Można  też korzystać z nagranego podkładu muzycznego. Akompaniament do piosenek należy 

przesłać w formacie MP3 wraz ze zgłoszeniem.(Materiałów dostarczonych do organizatora nie 

odsyłamy.) 

 

7. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 04.10.2019.wypełnionego  

formularza zgłoszeniowego na adres: ZFPR2016@gmail.com  

Jak również zgody na przetwarzanie danych osobowych (każdy z uczestników Festiwalu soliści jak 

i wszyscy członkowie zespołów) . Warunkiem udziału jest dostarczenie zgody najpóźniej w dniu 

Festiwalu. 

 

8. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Dla najlepszych wykonawców 

przewidziane są nagrody, które przyznaje Jury Festiwalowe. 

Jury może przyznać nagrody w następujących kategoriach: 

- soliści 

- zespoły 

Przy dużej ilości zgłoszeń, organizator przewiduje podział na kategorie wiekowe. 

Wszystkie decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. 

 

9. Przesłuchania odbędą się w dniu 12.10.2019 w Domu Parafialnym 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5 w Zgierzu. Początek przesłuchań godz.10.00. 

 

mailto:ZFPR2016@gmail.com


10. Koncert Laureatów i tym samym ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 13.10.2019r. 

o godz.15.00 w Kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. 

Laureaci zostaną wcześniej powiadomieni. 

 

11.Dojazd i ubezpieczenia indywidualne pozostają w gestii uczestników Festiwalu 

 

12.Za udział w Festiwalu uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia. 

 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania materiałów festiwalowych/ 

zdjęcia, video, informacje o uczestnikach/ do promocji przedsięwzięcia. 

 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 600 99 13 98 

 

 

 

 


