
REGULAMIN 

32. Przeglądu Piosenki Religijnej VINCENTIANA 2017 

29.04. – 01.05.2017r.   

1. W Przeglądzie mogą brać udział wykonawcy, którym pozostawiamy dowolność środków 
artystycznego wyrazu.  

Wymagane jest przygotowanie dwóch piosenek o treści religijnej, z czego co najmniej jedną 
własnego autorstwa (tekst i muzyka). 

2. Warunkiem uczestniczenia w Przeglądzie jest, aby jedna z prezentowanych piosenek 
dotyczyła tematyki wincentyńskiej. Organizatorzy mogą udzielić pomocy, np. udostępnić materiały  
o św. Wincentym i jego duchowości pomocne przy tworzeniu tekstów piosenki.  
(Specjalna nagroda zostanie przyznana piosence o tematyce wincentyńskiej). 
 

3. W ocenie prezentowanych utworów będą brane pod uwagę: wartości artystyczne tekstu, muzyki, 
aranżacji i wykonania, a także prezentacja wykonawcy. 

4. Zgłoszenia (wypełnione kwestionariusze wykonawcy i zakwaterowania) prosimy nadsyłać 

poprzez: 

 formularz na naszej stronie internetowej www.vincentiana.misjonarze.pl w zakładce 

REJESTRACJA,  

 nasz adres mailowy: vincentiana@misjonarze.pl, 

 tradycyjną pocztę na nasz adres PPR Vincentiana: ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków 

(kwestionariusz można pobrać z naszej strony internetowej). 

Do zgłoszenia należy dołączyć nagranie prezentowanych utworów! 

5. Zgłoszenia (zarówno wykonawców jak i wszystkich uczestników) przyjmujemy do 31 marca 

2017r. Ze względów organizacyjnych, późniejsze zgłoszenia nie będą uwzględniane! 

 

6. Udział w 32. PPR Vincentiana 2017 wykonawcy zostanie potwierdzony przez organizatorów, 
dlatego prosimy o dokładne podanie adresu email i numeru telefonu. 

7. Klerycy Zgromadzenia Misji, jako organizatorzy nie mogą być członkami zespołów biorących 
udział w Przeglądzie. Nie mogą również pisać muzyki i tekstów na potrzeby jakiegokolwiek zespołu 
biorącego udział w konkursie. 

8. Jury, które przesłuchuje wykonawców i przyznaje nagrody pieniężne oraz rzeczowe, jest 
autonomicznym podmiotem, na którego decyzje nie mają wpływu uczestnicy oraz organizatorzy – 
czyli klerycy i wolontariusze. 

9. Uczestnicy Przeglądu będący także członkami zespołów biorących udział w Przeglądzie, nie 
mogą pomagać przy organizacji 32. PPR Vincentiana 2017, nie mogą być także wolontariuszami. 

10. Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do udziału we wspólnej Eucharystii, nabożeństwach  
i modlitwach oraz do ścisłego stosowania się do planu i regulaminu wydarzenia. Każdy  
z zespołów powinien przyjechać na Przegląd z pełnoletnim opiekunem. 

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


11. Zespoły zgłoszone na 32. PPR Vincentiana zobowiązane są do krótkiego przedstawienia 
swojego zespołu. Wyraz artystyczny prezentacji jest dowolny (powinien jednak nie przekraczać 
2min!). Organizatorzy zapewniają wszelki potrzebny sprzęt multimedialny, o którym należy napisać 
w kwestionariuszu. Ewentualne braki w kwestionariuszu skutkują niemożliwością przygotowania 
przez Organizatorów odpowiedniego sprzętu. 

12. Wszystkim wykonawcom zapewniamy profesjonalne nagłośnienie, perkusję, pianino, pełne 
wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje w dniach 29.04-01.05. oraz noclegi w dn. 29.04-01.05.). 
Prosimy o zabranie ze sobą śpiworów i karimat. 

13. Organizatorzy proszą, aby opiekunowie w dniu przyjazdu uiścili kwotę 50 zł. za każdego 
opiekuna i uczestnika w punkcie rejestracji. 

14. W przypadku wątpliwości Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji  
oraz ewentualnych zmian w regulaminie. 

15. Uczestnicy zobowiązują się również do przestrzegania zasad regulaminu porządkowego (jego 
treść na osobnej stronie). 

16. Nagroda publiczności przyznawana jest przez wszystkich uczestników wydarzenia, 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 zbierania głosów. 

 
Głos zostanie uznany za nieważny, gdy: 

 wykonawca głosował na siebie, 

 uczestnik zagłosował na wykonawcę ze swojej parafii.  

 


