
 
 
 
 
 
 
 

OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD PIOSENKI POŚWIĘCONEJ 

JANOWI PAWŁOWI II W 100. ROCZNICĘ URODZIN 

 

REGULAMIN PRZEGLĄDU 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem przeglądu jest Centrum Kultury i Biblioteka  

w Bardzie, ul. Kolejowa 12, 57-256 Bardo 

CELE PRZEGLĄDU 

2. Celem przeglądu jest: 

a) uczczenie 100 rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II, 

b) rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej, 

c) popularyzacja muzyki i promowanie utalentowanych amatorskich 

zespołów muzycznych. 

UDZIAŁ W PRZEGLĄDZIE 

3. Do przeglądu mogą zgłaszać się amatorskie zespoły muzyczne, chóry, 

schole z terenu całej Polski wykonujące utwory dedykowane Świętemu 

Janowi Pawłowi II (niekoniecznie o Janie Pawle II), także utwory własne.  

4. Aby wziąć udział w przeglądzie należy przesłać wypełniony formularz 

zgłoszeniowy (do pobrania ze strony www.bardo.pl) wraz z nagraniem 

wideo wykonanym na potrzeby przeglądu. Nagranie powinno zawierać 2 

utwory trwające łącznie nie dłużej niż 10 minut (na płycie CD/DVD lub 

w formie pliku mp4) 

5. Formularz zgłoszeniowy wraz z nagraniem należy przesłać  

w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2020r.  

a) pocztą elektroniczną na adres: centrum@bardo.pl 

b) pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie, 

ul. Kolejowa 12, 57-256 Bardo 

c) lub dostarczyć osobiście do Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie, 

ul. Kolejowa 12, 57-256 Bardo 

KATEGORIE PRZEGLĄDU 

6. Przegląd zakłada podział na następujące kategorie: 

a) zespoły śpiewacze, ludowe i folklorystyczne dziecięce – skład co 

najmniej 9 osób (do 15 roku życia) 

b) zespoły śpiewacze, ludowe i folklorystyczne mieszane- skład co 

najmniej 9 osób 

c) chóry 2,3,4 głosowe jednorodne i mieszane  
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d) chóry, schole dziecięce (do 15 roku życia)  

KRYTERIA OCENY I NAGRODY 

7. Oceny zespołów zgłoszonych do przeglądu dokona 3 osobowe jury w 

składzie: 

a) Zbigniew Cierniak – dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”,  

b) Mirosława Kieloch – kierownik i choreograf licznych zespołów 

ludowych, 

c) Roman Matecha- absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu, 

specjalność wokalistyka, były barytonista Opery Wrocławskiej 

8. Ocena jury jest ostateczna.  

9. Jury dokonując oceny będzie brało pod uwagę następujące kryteria: 

a) właściwy dobór repertuaru 

b) poziom warsztatu wykonawczego 

c) estetyka wizerunku  

d) ogólny wyraz artystyczny  

10. Przegląd zakłada przyznanie następujących nagród: 

a) Nagrody finansowe: w każdej kategorii za zajęcie I, II, III miejsca  

odpowiednio: 800 zł, 700 zł, 600 zł  

b) statuetki: w każdej kategorii za zajęcie I, II, III miejsca  

c) dyplomy dla zespołów, chórów i scholi uczestniczących w przeglądzie.  

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I PUBLIKACJA NAGRAŃ 

11. Ogłoszenie wyników przeglądu nastąpi 29 listopada 2020r. na portalu 

społecznościowym Gminy Bardo oraz Telewizji Sudeckiej, ponadto 

wyniki zostaną opublikowane na stronie www.bardo.pl  

12. Nagrania wideo laureatów przeglądu w każdej z kategorii zostaną 

opublikowane na portalu społecznościowym Gminy Bardo oraz na 

stronie internetowej www.bardo.pl  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

13. Zgłoszenie do przeglądu jest równoznaczne z akceptacją regulamin. 

14. Organizator nie odsyła przesłanych przez uczestników nagrań wideo.  
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