
REGULAMIN 
XXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI 

 RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ  

POLONIA SEMPER FIDELIS 
 

Dębica 2017 

 

I ORGANIZATOR: 

 PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W DĘBICY, UL. MICKIEWICZA 2, 39-200 DĘBICA 
  

 http://milosierdzie.debica.pl                e-mail: festiwal_debica@interia.pl 

 ks. Józef Durlak - Dyrektor Festiwalu, tel. 784-075-340  
 

II TERMIN I MIEJSCE: 

1. Festiwal odbędzie się w dniach 9 - 11 czerwca 2017 r. w kościele Miłosierdzia Bożego 

  w Dębicy 

2. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą na przestrzeni dwóch dni: 

  w PIĄTEK 9 VI w godzinach popołudniowych i w SOBOTĘ 10 VI od rana. W przypadku 

 małej liczby zgłoszeń, odbędą się tylko w sobotę. Szczegółowe informacje zostaną 

 podane na stronie internetowej po zamknięciu listy 31 maja 2017 r. 

3. W SOBOTĘ w godzinach wieczornych (ok.19.00) odbędzie się koncert KRYSTYNY 

GIŻOWSKIEJ i jej Zespołu, podczas którego Jury ogłosi wyniki Festiwalu.  

4. WRĘCZENIE NAGRÓD oraz KONCERT GALOWY ZWYCIĘZCÓW w poszczególnych 

kategoriach, odbędzie się w NIEDZIELĘ 11 VI  2017 r. podczas Festynu  

Parafialnego. Finaliści wykonają jeden utwór, wskazany przez Jury 

5. Organizator przewiduje nagrody finansowe i rzeczowe oraz dyplomy dla Laureatów 

6. Jury może (ale nie musi) przyznać Nagrodę Grand Prix Festiwalu. Jeżeli takową przyzna, 

Zwycięzca odbierze nagrodę z rąk Gwiazdy Wieczoru - Pani Krystyny Giżowskiej oraz 

wystąpi podczas jej koncertu 

III WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej Polonia Semper Fidelis jest 

imprezą otwartą. Do udziału w Festiwalu zapraszamy solistów i zespoły wokalne oraz 

zespoły wokalno-instrumentalne (do 15 osób max.)  

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wysłanie pocztą elektroniczną KARTY ZGŁOSZENIA 

w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2017 r. na adres:  

 e-mail: festiwal_debica@interia.pl   

 Ks. Józef Durlak - Dyrektor Festiwalu, tel. 784-075-340 

 

3. Wykonawcy występują w stroju estetycznym i schludnym 

 

4. Uczestnicy Festiwalu przygotowują dwa utwory: 

http://milosierdzie.debica.pl/festiwal
mailto:festiwaldebica@interia.pl
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http://milosierdzie.debica.pl/index.php?option=com_aicontactsafe&view=message&layout=message&pf=8&Itemid=157


 jeden o tematyce religijnej bądź w nurcie muzyki chrześcijańskiej 

 drugi o tematyce patriotycznej  

5. Czas prezentacji obu utworów nie może przekroczyć 10 min. 

6. Organizatorzy zapewniają bezpłatne wyżywienie dla uczestników i opiekunów 

7. Uczestnicy wraz z opiekunami dojeżdżają na koszt własny 

8. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie oraz instrument klawiszowy (pianino cyfrowe 

Yamaha P -105) 

9. Udział mogą zgłaszać zarówno soliści oraz zespoły (do 15 osób max.) w czterech 

grupach wiekowych: 

 KATEGORIA DZIECIĘCA (Soliści i Zespoły od klasy 4 do 6 Szkoły Podstawowej) 

 KATEGORIA MŁODZIEŻOWA (Soliści od 14 do 19 roku życia) 

 KATEGORIA DOROŚLI (Soliści powyżej 19 roku życia) 

 KATEGORIA ZESPOŁY (od 14 roku życia, max 15 osób w zespole) 

 

IV PRZEBIEG: 

1. Każdy z wykonawców zaprezentuje dwa zgłoszone wcześniej utwory (lub na prośbę Jury 

tylko jeden wybrany) 

2. Soliści i zespoły występują do podkładu przygotowanego na pendrive lub na płycie CD w 

formacie MP3, bądź też z akompaniamentem na żywo - instrumenty we własnym 

zakresie wykonawców (Organizator zapewnia tylko pianino cyfrowe Yamaha P -105) 

3. Uczestników konkursu oceniać będzie Jury, w skład którego wejdą profesjonaliści, 

czynni wokaliści, muzycy, artyści, laureaci poprzednich edycji 

4. Jury oceni wykonawców według następujących kryteriów: 

 dobór repertuaru 

 umiejętności wokalne i muzykalność uczestników 

 aranżacja 

 sposób oraz ekspresja wykonania 

 ogólny wyraz artystyczny 

5. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Festiwalu 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualną zmianę szczegółów Regulaminu 

7. Wysłana Karta Zgłoszeniowa jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu. Jest także 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w rozumieniu 

ustawy, z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.Nr 101, 

poz.926 z późn. zm.) przez Organizatorów w celach promocyjnych oraz na potrzeby 

przeprowadzenia konkursu. Jednocześnie każdy uczestnik oświadcza, że zrzeka się 

prawa do honorarium w związku z publikacją zdjęcia, filmu i innych materiałów 

 

 

   Serdecznie zapraszamy                          ks. Józef Durlak 


