Regulamin XII edycji Wałbrzyskiego Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej
„POZYTYWNE GRANIE”

I. Organizatorzy:
Stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II”
II. Współorganizatorzy i partnerzy:
Urząd Miasta Wałbrzycha
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu
CNiS Stara Kopalnia

III. Patronat Honorowy:
Ordynariusz Diecezji Świdnickiej J.E. Ksiądz Biskup Ignacy Dec
Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej
IV. Cel przeglądu:
Przedsięwzięcie ma na celu ujawnianie uzdolnień dzieci i młodzieży oraz
aktywizowanie i zachęcanie ich do uczestniczenia w festiwalach, przeglądach
twórczości artystycznej, wystawach, warsztatach.
Celem organizacji Przeglądu jest również integrowanie dzieci i młodzieży wokół
zainteresowań artystycznych.
V. Warunki uczestnictwa:
1. W przeglądzie mogą brać udział wszyscy wykonawcy z Wałbrzycha i okolic województwa dolnośląskiego (niezależnie od wieku: soliści, zespoły wokalnoinstrumentalne, chóry, schole), którzy prześlą do organizatora formularz
zgłoszeniowy.
2. Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie
do 21 października 2016r., na adres e-mailowy organizatora konkursu:
k.kolodziejczyk@wok.walbrzych.pl
3. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej:
www.ljp2.walbrzych.pl oraz www.wok.walbrzych.pl

4. Ilość Zespołów biorących udział w Przeglądzie jest ograniczona i nie może
przekroczyć 25 zespołów. Liczy się kolejność zgłoszeń, lista będzie umieszczana na
stronie internetowej i na bieżąco aktualizowana.
Do
formularza
biografię zespołu
technicznych.

każdy
wraz ze

uczestnik
zobowiązany
składem oraz informacje

jest
dołączyć:
o wymaganiach

5. Przegląd rozpocznie się 29 października 2016r. o 9.00 Mszą Świętą
koncelebrowaną pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Ignacego Deca, wraz
z duchowieństwem Wałbrzycha i okolic, w hali przy ul. Wysockiego 29 w
Wałbrzychu.
6. Potwierdzenie zgłoszenia i odprawa techniczna dla prowadzących zespoły odbędzie
się w dniu przeglądu o godzinie 8.30.
7. Każdy z uczestników prezentuje 2 utwory muzyczne, których łączny czas
(z instalacją na scenie) nie może przekroczyć 10 minut.
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9. Występy poszczególnych uczestników będą przeplatane różnymi konkursami,
a ogłoszenie ich wyników nastąpi na koniec Przeglądu.
10. Każdy uczestnik otrzyma plakietkę i dyplom uczestnictwa w XII Wałbrzyskim
Przeglądzie Piosenki Chrześcijańskiej „POZYTYWNE GRANIE”, natomiast po
zakończeniu Przeglądu wszystkie zespoły otrzymają upominek rzeczowy.
11. Tegoroczne hasło Przeglądu: „Jan Paweł II - Czciciel Matki Bożej
Fatimskiej”.
W związku z tym, jedną z pieśni wykonywanych podczas Przeglądu winna
być pieśń zawierająca tematykę hasła.
12. Przegląd nie ma charakteru konkursu.
13. Prezentacji zespołów przysłuchiwać się będzie Rada Artystyczna, której zadaniem
będzie udzielenie wskazówek artystycznych, muzycznych dla dalszego rozwoju
zespołu.

VI. Postanowienia Organizacyjne
1. Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na koszt własny.
2. Uczestnicy przywożą własne instrumenty i procesory.
3. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, scenę, światła, obsługę techniczną oraz
wzmacniacze gitarowe, klawiszowe i basowe. Używanie własnego sprzętu tego typu
jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z akustykiem.
4. Wykonawcy nie mogą korzystać z playback-u.

5. Organizator w trakcie przeglądu zapewnia wykonawcom gorące napoje.
6. W przypadku poważnego złamania zasad porządku zespół uczestniczący może
zostać zdyskwalifikowany. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich
wykonywanych utworów.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i kolejności występów oraz
do odwołania przeglądu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań oraz nadesłanych
materiałów do celów promocji przeglądu.
9. W czasie trwania przeglądu, wszelkie wnioski i skargi należy kierować do Biura
Organizacyjnego.

kontakt: Stowarzyszenie „Ludzie Jana Pawła II”
telefon: 502405721;

e-mail: zarzad@ljp2.walbrzych.pl

lub:
Wałbrzyski Ośrodek Kultury,
ul. Wysockiego 29 58-304 Wałbrzych
telefon: 509 490140; e-mail:k.kolodziejczyk@wok.walbrzych.pl

