
REGULAMIN 
33. Przeglądu Piosenki Religijnej VINCENTIANA 2018 

  I. Wydarzenie 

1. Organizatorem 33. Przeglądu Piosenki Religijnej VINCENTIANA (dalej zwanego „wydarzeniem”)  
są klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Misjonarzy (dalej zwani 
„organizatorem”). 
 

2. Wydarzenie odbywa się w dniach 26-29.06.2018 r. na terenie Centrum Edukacyjnego „Radosna 
Nowina 2000” w Piekarach, k. Krakowa. Dokładny adres miejsca to: Piekary 2, 32-060 Piekary. 

3. Uczestnikami wydarzenia są osoby, które zostały zgłoszone poprzez elektroniczną rejestrację 
uczestników na stronie: www.vincentiana.misjonarze.pl w zakładce REJESTRACJA. Do nich zaliczają 
się: członkowie zespołów, jak i soliści biorący udział w konkursie artystycznym (zwani dalej 
„wykonawcami”), osoby niebędące wykonawcami, opiekunowie grup, duchowni i osoby konsekrowane. 
Wszystkie te osoby zwane są dalej – „uczestnikami”.  

4. Uczestnicy zobowiązani są do udziału we wszystkich punktach programu wydarzenia,  
a zwłaszcza we wspólnej Eucharystii, nabożeństwach i modlitwach.  

5. Uczestnicy mają obowiązek ścisłego przestrzegania regulaminu wydarzenia oraz regulaminu 
Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000”. 

6. Ponadto uczestnicy zobowiązani są do: 

• stosowania się do próśb i poleceń organizatorów, wolontariuszy oraz innych osób 
odpowiedzialnych za poszczególne funkcje w czasie trwania Przeglądu, 

• kulturalnego zachowania się w czasie wszystkich punktów programu, 
• noszenia identyfikatora, podczas całego przebiegu wydarzenia. 

7. W czasie trwania wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz: 

• spożywania napojów alkoholowych,  
• używania wszelkich środków odurzających i substancji psychotropowych, 
• palenia papierosów na terenie Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000”. 

 
8. Opiekun zespołu lub grupy jest w pełni odpowiedzialny za osoby znajdujące się pod jego opieką 

(również pełnoletnie), z którymi przyjeżdża na wydarzenie, podczas całego jego trwania. Organizatorzy 
nie biorą odpowiedzialności za szkody materialne i osobowe wyrządzone przez uczestników lub 
poniesione przez uczestników, które powstały z przyczyn niezależnych od organizatorów, bądź z winy 
uczestników.   

9.  Uczestnicy powinni podczas całego wydarzenia przebywać na jego terenie. Organizatorzy nie biorą 
odpowiedzialności za uczestników przebywających poza terenem wydarzenia.  

10.  Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez należytej opieki przez 
uczestników wydarzenia. 

http://www.vincentiana.misjonarze.pl/


11.  Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie, tj.: śniadania, obiady, kolacje w dniach  
27-29 czerwca oraz noclegi w dn. 26-29 czerwca. (Uwaga, organizatorzy nie zapewniają kolacji w dniu 
26 i  29 czerwca!) 
 

12.  Cisza nocna obowiązuje bezwzględnie w godzinach od 2330 do 630. 
 

13.  W czasie trwania noclegu uczestnicy zobowiązani są zachować ciszę i porządek oraz stosować się 
do poleceń organizatorów i wolontariuszy odpowiedzialnych za noclegi. 

 
14. Organizatorzy proszą uczestników o zabranie: śpiwora, karimaty, nakrycia głowy, godnego stroju  

do kościoła, stroju sportowego.  
 

15. W przypadku nie stosowania się do regulaminu i poleceń organizatorów, organizator ma prawo 
wydalić uczestnika z wydarzenia bez zwrotu opłaty wpisowej.  
 

16. Wszelkie sprawy organizacyjne należy załatwiać i zgłaszać w biurze 33. PPR VINCENTIANA.  
 

II. Zgłoszenia  
 

17. Zgłoszenia uczestników wydarzenia, tj.: wypełniony kwestionariusz zgłoszenia  
należy nadesłać tylko drogą elektroniczną, poprzez:  

• formularz na stronie internetowej: www.vincentiana.misjonarze.pl w zakładce ZGŁOSZENIA 
 

18. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do dnia 26 maja 2018r. Ze względów organizacyjnych, 
późniejsze zgłoszenia nie będą uwzględniane! 
 

19. Udział uczestników w wydarzeniu zostanie potwierdzony przez organizatorów, dlatego prosimy  
o dokładne wypełnienie kwestionariusza zgłoszenia, a zwłaszcza precyzyjne podanie adresu email  
i numeru telefonu.  
 
W przypadku zgłoszeń wykonawców, organizatorzy dodatkowo prześlą informację mailową  
z prośbą o podanie: tekstów prezentowanych utworów, jak i ich nagrań w formacie mp3.  

20. Rejestracja uczestników odbywać się będzie w dniu przyjazdu, tj. 26 czerwca na terenie wydarzenia  
w godzinach 17:00 – 21:00.   

21. W trakcie rejestracji, opiekunowie grup zobligowani zostaną do uiszczenia kwoty  
60 (słownie: sześćdziesiąt) złotych za każdego uczestnika Przeglądu. Opiekunowie są nadto 
zobowiązani do zaznajomienia się i podpisania regulaminu 33. VINCENTIANY oraz regulaminu Centrum 
Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000”, jak i zapoznaniem się z planem wydarzenia, a następnie 
zapoznaniem z tymi dokumentami swoich podopiecznych.  

22. Ponadto, opiekunowie wykonawców mają obowiązek podpisania umowy licencyjnej, jak i umowy  
o dzieło z prawami autorskimi w czasie rejestracji.  

III. Festiwal 

23. Przegląd Piosenki Religijnej ma charakter konkursu artystycznego (dalej zwanego „konkursem”). 

http://www.vincentiana.misjonarze.pl/


24. Organizatorzy, jak i wolontariusze wydarzenia nie mogą być występować w konkursie.  
Nie mogą również pisać muzyki i tekstów na potrzeby jakiegokolwiek wykonawcy biorącego w nim udział.  

25. W konkursie mogą brać udział wykonawcy – zespoły, jak i soliści, którym pozostawiamy dowolność 
środków artystycznego wyrazu.  

26. Wykonawcami mogą być: dzieci, młodzież i dorośli. Przy czym, w zespołach mogą występować 
maksymalnie dwie osoby powyżej 26 roku życia (za wyjątkiem osoby duchownej), a solistą może być 
jedynie osoba poniżej tego wieku.  

27. Od wykonawców wymaga się przygotowania dwóch piosenek o treści religijnej,  
z czego co najmniej jedną własnego autorstwa (tekst i muzyka). 

28. Wymaga się, aby jedna z prezentowanych piosenek dotyczyła tematyki wincentyńskiej,  
tzn.: aby była związana z osobą świętego Wincentego a Paulo. Koneksje mogą dotyczyć zarówno historii 
życia Ojca Ubogich, jak i duchowości, którą przeżywał i dzielił się ze swoimi podopiecznymi.  

 
29. Wszystkim wykonawcom zapewniamy: profesjonalne nagłośnienie, perkusję, instrument klawiszowy, 

wzmacniacz gitarowy i basowy.  

30. Występy wykonawców oceniać będzie profesjonalne jury wybrane przez organizatorów.  

31. Jury, które przesłuchuje wykonawców i przyznaje nagrody, jest autonomicznym podmiotem, na 
którego decyzje nie mają wpływu uczestnicy oraz organizatorzy. 

32. W ocenie prezentowanych utworów będą brane pod uwagę: wartości artystyczne tekstu, muzyki, 
aranżacji i wykonania. 

33. Najlepsi wykonawcy zostaną nagrodzeni następującymi laurami:  
• I Miejsce – Główna Nagroda VINCENTIANY  
• II Miejsce  
• III Miejsce  
• Specjalna Nagroda za piosenkę wincentyńską 
• Nagroda publiczności 

34. Nagroda publiczności przyznawana jest przez wszystkich uczestników, poprzez oddanie jednorazowo 
głosu na wykonawcę, który ich zdaniem najbardziej na to zasługuje. 

Głos jest uznawany za ważny w przypadku, gdy: 

• został oddany na specjalnie do tego przygotowanym druku, 
• został wrzucony do urny w ogłoszonym przez organizatorów czasie i miejscu zbierania 

głosów. 

Głos zostanie uznany za nieważny, w przypadku, gdy: 

• wykonawca głosował na siebie, 
• uczestnik zagłosował na wykonawcę ze swojej parafii.  

IV. Postanowienia końcowe 

 

35. Do przestrzegania regulaminu zobowiązany jest każdy uczestnik wydarzenia.  
36. W przypadku wątpliwości organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji  

oraz ewentualnych zmian w regulaminie. 


