
Regulamin Festiwalu Pieśni  Maryjnych 

 " Z miłości do M..."  Inowrocław 2022 

Festiwal pod honorowym patronatem księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka Prymasa Polski 

 

I. TERMIN: 28.05.2022 r. (sobota) 

II. MIEJSCE: Instytut Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu 

III. CELE FESTIWALU: 

• pielęgnowanie i promowanie kultu Matki Bożej poprzez popularyzację pieśni Maryjych 

• spotkanie dzieci i młodzieży, aby poprzez śpiew  wychwalać Boga i Maryję 

• doskonalenie warsztatu wokalnego, stworzenie możliwości wymiany doświadczeń 

uczestników. 

 

IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 

1. Organizatorami  Festiwalu Pieśni Maryjnych " Z miłosci do M..." są: Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Św. Józefa Oblubieńca NMP oraz Instytut Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu zwani w dalszej 

części Regulaminu Organizatorami. 

2. Festiwal ma formę konkursu. 

3. Udział w Festiwalu mogą wziąć wyłącznie soliści w dwóch grupach wiekowych: 

a) I grupa wiekowa  - 7 - 10 lat 

b) II grupa wiekowa - 11 - 14 lat 

4. Uczestnicy festiwalu mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub 

przedstawicieli ustawowych. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

6. Uczestnicy przygotowują dwie pieśni  Maryjne , w tym obowiązkowo jedną narzuconą przez 

Organizatorów – materiały do pobrania na stronie Instytutu  ( www. instytutprymasa.pl ) 

7. Soliści prezentować się będą w porządku ustalanym przez Organizatorów. 

8. Całkowity czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut. 

9. Utwory podane na karcie zgłoszenia są programem obowiązkowym i nie podlegają zmianom. 



10. Soliści przyjeżdżają z własnym podkładem - nośnik pendrive  - format nagrania MP3. 

11. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie  oraz obsługę techniczną. 

12. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 

13. Występy solistów oceniać będzie niezależne Jury powołane przez Organizatorów. 

14. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega zmianom. 

15. Przystąpienie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestników 

zgody na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa 

o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.). 

16. Przystąpienie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestników 

zgody na wykorzystanie przez Organizatorów ich wizerunku utrwalonego podczas Festiwalu na 

fotografiach dla celów prasowych i archiwalnych. 

 

V. KRYTERIUM OCENY: 

Jury powołane przez Organizatora oceniać będzie: 

– interpretację pieśni 

– intonację 

– ogólny wyraz artystyczny   

 

 

VI. NAGRODY: 

1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe ( I, II , III miejsce ) oraz Grand Prix -  nagranie w 

profesjonalnym studiu. Fundatorem nagród  jest Organizator. 

2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje poprzez jednomyślność. Decyzje Komisji Konkursowej są 

ostateczne i nie podlegają odwołaniom. 

3. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny. 

4. Nagrody do czasu ich wydania Zwycięzcom Konkursu stanowią własność Organizatora. 

 

VII. DANE OSOBOWE 



1. Uczestnicy lub Opiekunowie Uczestników Konkursu, zgłaszając chęć uczestnictwa w Konkursie, 

wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestników zawartych w Karcie Zgłoszeniowej. 

Dane osobowe Uczestników i zwycięzców Konkursu i ich opiekunów będą przetwarzane przez 

Organizatora dla celów organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, informowania opinii publicznej o jego 

przeprowadzeniu oraz wynikach, a także wydania przyznanych Nagród. 

2. Uczestnikom i Opiekunom Uczestników Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych 

osobowych swoich i Uczestnika, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania 

zaprzestania przetwarzania i usunięcia ich danych osobowych. 

3. Organizatorzy informują, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

4. Uczestnicy i Opiekunowie Uczestników Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich imienia oraz 

nazwiska na stronie internetowej www.instytutprymasa.pl , na profilu Facebookowym 

@InstytutPrymasaJozefaGlempawInowroclawiu w oraz w zainteresowanych mediach.   

 

5. Uczestnicy i Opiekunowie Uczestników Konkursu, poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę 

na publiczne wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika dla celów 

marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem. Organizator ma prawo do 

nieorganicznego w czasie zarządzania materiałem filmowym i wizerunkiem Uczestnika – ma prawo 

do jego powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach swojej działalności. 

 

 

VIII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w szczególności przyznawania Nagród, mogą 

być składane na adres Organizatora na piśmie w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. 

2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania składającego reklamację, 

wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji. 

4. Organizator w terminie 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy 



zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku. 

 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem 

nieprawdziwych danych przez Uczestników Konkursu. 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki zgłoszenia Uczestnika Konkursu przez 

osoby nieuprawnione. 

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim 

Uczestników Konkursu, w szczególności odmówić im przyznania Nagrody, jeżeli podjęli w stosunku 

do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje 

się do natychmiastowego poinformowania o tym uczestników Konkursu. 

 

X. UWAGI KOŃCOWE: 

1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy do dnia 20.05.2022 r. do godziny 24:00 zgłosić swą chęć 

uczestnictwa w Konkursie poprzez złożenie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ oraz wszelkich zgód za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kinga.rogoz@gmail.com 

2. Kolejność występów zostanie ogłoszona na stronie Instytutu Prymasa Józefa Glempa 

 ( www. instytutprymasa.pl ) na  trzy dni przed planowanym rozpoczęciem Festiwalu. 

3.  W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

4. Dodatkowych informacji udziela Pani Kinga Rogóż – instruktor Kujawskiego Centrum Kultury 

tel. 505 - 122 - 895 

5. Karta zgłoszenia, Regulamin oraz materiały muzyczne do pobrania dostępne są na stronie 

Instytutu  ( www. instytutprymasa.pl ) 


