REGULAMIN II DIECEZJALNEGO PRZEGLĄDU CHÓRÓW KOŚCIELNYCH Rawa Mazowiecka 2020

CELE PRZEGLĄDU:
- pielęgnowanie muzyki religijnej, szczególnie liturgicznej,
- podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych,
- dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów,
- promowanie i inspirowanie wartościowej twórczości muzycznej o przeznaczeniu
liturgicznym,
- wspieranie dialogu interpersonalnego i międzypokoleniowego,
- wyrównywanie szans dla osób z różnych środowisk.
WARUNKI ZGŁOSZENIA
1. Przegląd Chórów Kościelnych pod Patronatem Biskupa Łowickiego ks. Bp Andrzeja
Franciszka Dziuby odbędzie się w dniu 17 października 2020r. w parafii Rzymsko Katolickiej pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie
Mazowieckiej, pl. Piłsudskiego 9.
2. Organizatorem Przeglądu jest parafia Rzymsko - Katolicka pod wezwaniem Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej, pl. Piłsudskiego 9, zwana dalej
Organizatorem.
3. Uczestnikami Przeglądu mogą być zespoły chóralne działające przy parafiach lub
ośrodkach duszpasterskich, zwane dalej: Zespołem.
4. Zespół przesyła :
a) ZGŁOSZENIE do Przeglądu ( wypełnione czytelnie)
b) LISTĘ UTWORÓW zgłoszonych na Przegląd (wypełnione czytelnie).
5. Zespół zgłaszający się bierze pełną odpowiedzialność za program (akceptacja warunków
regulaminu – podpis na karcie zgłoszenia).
6. Termin nadsyłania zgłoszeń do Organizatora upływa 12 października 2020r. ( liczy się
data stempla pocztowego)
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć chóry składające się co najmniej z 10 osób .
2. Prezentacja chóru powinna składać się z utworów, których wykonanie ( z wejściem i
zejściem zespołu) nie przekracza 20 minut.
3. Repertuar chórów biorących udział w Przeglądzie powinien zawierać utwory liturgiczne
(nie piosenki ).
4. Organizatorzy poprzez ( Radę Artystyczną Przeglądu ) gwarantują zespołom możliwość
skonsultowania repertuaru. W momencie zgłoszenia się do Przeglądu uczestnik ponosi
całkowitą odpowiedzialność za spełnienie warunku określonego w pkt.3.
JURY
1. Występ chórów będzie oceniać Jury złożone z muzyków powołane przez Organizatora.
2. Jury bierze pod uwagę intonację, emisję głosu, interpretację, dykcję oraz ogólny wyraz
artystyczny. 3.Istotnym kryterium oceny zespołu będzie umiejętność dostosowania trudności
prezentowanego repertuaru do możliwości wykonawczych artystów.
4. Postanowienia Jury są ostateczne i nie podlegają apelacji.

NAGRODY
1. W Przeglądzie przyznawane zostaną następujące nagrody i wyróżnienia:
- Grand Prix - nagroda Księdza Biskupa
- Za zajęcie I miejsca
- Za zajęcie II miejsca
- Za zajęcie III miejsca
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zespoły chóralne lub ich przedstawiciele zobowiązani są do pozostania do momentu
ogłoszenia werdyktu jury w celu odbioru nagrody. Nie dopełnienie pkt.1 może doprowadzić
do dyskwalifikacji, co spowoduje przesunięcie kolejności miejsc.
2. Wszystkie zespoły biorące udział w Przeglądzie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
3. Organizatorzy zapewniają słodki poczęstunek.
4. Koszty przejazdu pokrywają zespoły .
5. Rezygnacja z udziału w Przeglądzie oraz inne zmiany związane z występem powinny być
zgłoszone do Organizatora najpóźniej do 14 października 2020 r. włącznie.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyjęcia pewnej ilości uczestników ze względu
na ograniczenie czasowe Przeglądu. Kolejność przesłuchań będzie zależała od
przeprowadzonego losowania, a o kolejności wystąpienia zespoły zostaną powiadomione
drogą emailową (kancelaria@parafia.rawa-maz.pl) oraz telefoniczną (+46 814 22 37).
7. Wszelkie informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora
www.parafia.rawa-maz.pl/konkurs.
8. Przegląd zakończy uroczysta Msza Święta w kościele pw. NP NMP pod przewodnictwem
księdza Biskupa.
9. Nadesłanie ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z przyjęciem w/w. warunków.
10. Każdy Uczestnik Przeglądu zobowiązuje się w obiektach udostępnionych przez Parafię
przestrzegać przepisów związanych z pandemią.
11. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z ewentualnymi szkodami jakie
poniosą uczestnicy.
Szczegółowych informacji udzielają:
- Ks. Proboszcz Bogumił Karp - kontakt: 600365799
- Szymon Kowalczyk - organista - kontakt: 609878200

