
 
XIV  REGIONALNY PRZEGLĄD  
PIEŚNI I PIOSENKI RELIGIJNEJ 

„Radośnie Panu Hymn Śpiewajmy” 
 

Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym 

Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Borowicy 

Biblioteka Publiczna Gminy w Łopienniku Górnym  

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie 

 

 

Zapraszają do udziału w czternastym spotkaniu z pieśnią i piosenką religijną  

dnia 25 maja 2014 roku. 

Przegląd  rozpocznie się mszą świętą o godz. 1100 

w Kościele  p.w. Przemienienia Pańskiego w Borowicy 

 
REGULAMIN 

 

1. Cel imprezy 

 Wspólne spotkania, integracja i modlitwa poprzez śpiew 

 Prezentacja dorobku i artystycznego solistów, chórów, scholii i 

zespołów wokalnych 

 Wymiana pomysłów i doświadczeń wykonawców, instruktorów i 

nauczycieli 

2. Ocena 

 Uczestnicy Przeglądu występują w dwóch kategoriach: 

- I kategoria – soliści 

- II kategoria – zespoły 

 Soliści prezentują jeden utwór 

 Zespoły  prezentują dwa utwory o łącznym czasie nie 

przekraczającym 8 minut 

 Przegląd ma charakter konkursowy 

 Jury powołane przez organizatorów w swojej ocenie kierować się 

będzie następującymi kryteriami: 

- dobór repertuaru do wieku wykonawców 

- interpretację wybranych utworów 

- walory artystyczne 

- Jury ma prawo do poproszenia uczestnika o powtórzenie utworu  

 Dla laureatów organizatorzy przewidzieli nagrody i pamiątkowe 

dyplomy 

3. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie: mikrofony, nagłośnienie 

akompaniatorów, możliwość odtwarzania z płyt. 

4. Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla instruktorów i uczestników 

5. Zespoły , soliści przyjeżdżają na koszt własny 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności na NW podczas trwania 

imprezy 

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zostawione/ zgubione 

rzeczy, instrumenty podczas przeglądu przez uczestników 

8. Warunkiem wzięcia udziału w Przeglądzie jest przesłanie, czytelnie 

wypełnionej karty zgłoszenia w terminie  

do dnia 20 maja 2014 roku na adres: 

 

Gminny Ośrodek Kultury 

22 – 351 Łopiennik Górny 

 

lub drogą mailową na adres: gok.lopiennik@onet.eu  

 

kontakt telefoniczny:  GOK  (82) 577-31-27    

             Biblioteka Publiczna Gminy (82) 577 31-22 

           Urząd Gminy /fax/ : (82) 577-30-10 

 

Karta  Zgłoszenia i Regulamin można pobrać ze strony internetowej Gminnego 

Ośrodka Kultury: www.goklopiennik.org  

mailto:gok.lopiennik@onet.eu
http://www.goklopiennik.org/

