
REGULAMIN 

7. OGÓLNOPOLSKIEGO   KONKURSU  PIEŚNI  MARYJNEJ 

„MARYI   MATCE”   POZNAŃ  2017 
                                                                                                                                                       

ORGANIZATORZY: 

Parafia rzymsko-katolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny      

i św. Stanisława Biskupa FARA POZNAŃSKA – BAZYLIKA KOLEGIACKA, 

Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary, 

Chór Parafii Farnej. 

CELE: 

- prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych, 

- wymiana doświadczeń i integracja zespołów, 

- popularyzacja muzycznych utworów o tematyce maryjnej, 

- promocja miasta Poznania i Wielkopolski. 

TERMIN I MIEJSCE: 

Sobota 14 października 2017 roku   

Fara Poznańska-Bazylika Kolegiacka, Poznań  ul. Gołębia 1 

JURY: 

Program konkursowy będzie oceniać profesjonalne Jury, powołane przez 

organizatorów. Jury będzie oceniało intonację, emisję głosu, dobór repertuaru, 

interpretację, stopień trudności utworów, ogólny wyraz artystyczny.                          

Decyzje Jury są ostateczne. 

NAGRODY: 

Organizatorzy przewidują nagrody finansowe dla zwycięzców poszczególnych kategorii, 

nagrodę dla najlepszego dyrygenta oraz nagrodę za najlepsze wykonanie utworu              

o tematyce maryjnej /minimalna pula nagród wyniesie 2500 zł/. 

Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie. Jury ma prawo do 

przyznania nagród specjalnych i wyróżnień, w porozumieniu z organizatorami 

Konkursu, w miarę możliwości pozyskania środków finansowych. 



Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

WARUNKI  UCZESTNICTWA:                                                                                                                 

1.Rywalizacja konkursowa odbywa się w dwóch kategoriach: chóry kościelne i świeckie. 

W szczególnych przypadkach Jury może wprowadzić inny podział kategorii. 

2. W konkursie nie mogą uczestniczyć zwycięzcy ubiegłorocznej edycji Konkursu    

„MARYI MATCE”  

3. Zespoły przygotowują program składający się z co najmniej czterech pieśni a capella: 

w tym min. dwa utwory o tematyce maryjnej /wszystkie zespoły prosimy o przesłanie 

pocztą tradycyjną 3 kompletów partytur wykonywanych utworów/. 

4. Łączny czas prezentacji konkursowej nie może przekraczać 15 minut, łącznie z 

wejściem i zejściem zespołu. 

5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dn. 31.08.2017 roku / kartę zgłoszenia można 
przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną/. 
W przypadku zainteresowania przewyższającego możliwości organizacyjne, o 
zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 

6. W terminie do 30.09.2017 roku chóry są zobowiązane do wpłacenia opłaty 

akredytacyjnej w wys. 10 zł od osoby, na konto; PKO BP I Oddz. w Poznaniu, nr rach. 56 

10204027 00001402 00316513   Parafia rz. kat. p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 

FARA  ul. Klasztorna 11, 61-779 Poznań / w treści dopisek MARYI MATCE  2017/           

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, opłata nie podlega zwrotowi. 

7. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania rejestracji fotograficznej, 

dźwiękowej i filmowej zespołów uczestniczących w konkursie w celu ich publicznej 

popularyzacji. Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody       

na nieodpłatne prawo do rejestracji. 

9. Nagrodzone zespoły są zobowiązane do udziału w Koncercie Laureatów. Za udział      

w Koncercie Laureatów chóry i dyrygenci nie otrzymują honorarium. 

10. Organizatorzy zapewniają poczęstunek w dniu konkursu dla wszystkich chórów. 

11. Dla chętnych pragnących zwiedzić Farę Poznańską -  Bazylikę Kolegiacką 

zorganizujemy grupy turystyczne.  

Kontakt: 

1. Regina Mikulinska   e-mail: chorfarny@gmail.com  tel. 510-435-991 


