
 

 

 

 

XI edycja, 27.10.2018 r. Katolickie Centrum Kultury Dobre 

Miejsce 
 

REGULAMIN PRZEGLĄDU 

 

Uczestnicy: 

Do udziału w przeglądzie zapraszamy młodzieżowe schole i zespoły muzyczne, 

działające w parafiach, szkołach, placówkach kultury itp. Głównym celem 

Przeglądu jest integracja młodych wykonawców grających i śpiewających 

najczęściej w parafiach. 

 

Zespoły i schole (co najmniej 5 osób śpiewających) 

 

Uczestnicy występować mogą w dwóch kategoriach: 

 

I. Dzieci młodsze i szkoła podstawowa 

II. Kategoria starszej młodzieży (od gimnazjum) 

 

Zasięg przeglądu: 

Do przeglądu mogą zgłaszać się wykonawcy z całej Polski i z zagranicy. 

 

Wymagania: 

Konkursowa prezentacja musi obejmować 2 otwory wykonane a capella lub 

towarzyszeniem instrumentów na żywo. Teksty pieśni lub piosenek muszą być 

związane z wartościami chrześcijańskimi i zgodne z katolicką nauką społeczną. 

Jeden z utworów (oraz jego sposób wykonania) musi mieścić się w repertuarze 

śpiewów liturgicznych (patrz: Instrukcja KEP o Muzyce Kościelnej). 

 

Prezentacja może obejmować śpiewy skomponowane przez samych 

wykonawców lub zaczerpnięte z repertuaru innych artystów, zarówno w języku 

polskim jak i obcym. W przypadku wyboru utworu obcojęzycznego do karty 

zgłoszenia należy dołączyć tłumaczenie tekstu na język polski. 

 

Czas trwania całej prezentacji zespołu musi zmieścić się w czasie od 5 do 10 

minut. 



 

 

Warunki uczestnictwa: 

Uczestnicy zgłaszają chęć udziału w przeglądzie wyłącznie poprzez dokładne 

wypełnienie i przesłanie Karty Zgłoszenia na e-mailowy adres 

(biuro@dobremiejsce.eu) Biura Organizacyjnego Przeglądu z tematem 

„CHRZEŚCIJAŃSKIE GRANIE” do 10 października 2018 r. 

 

Każdy zespół, chcący wziąć udział w przeglądzie konkursowym jest obowiązany 

uiścić bezzwrotną opłatę wpisową w kwocie 50 zł na konto: Dom Rekolekcyjno-

Formacyjny w Warszawie, ul. Dewajtis 3, PKO SA XVIII O/Warszawa 59 1240 

2063 1111 0000 0202 2479 lub przesłanie przekazem pocztowym na adres 

organizatora z dopiskiem „CHRZEŚCIJAŃSKIE GRANIE", (prosimy kopię 

przelewu przekazu dołączyć do karty zgłoszenia). Przyjazd zespołów na 

przesłuchania konkursowe odbywa się na własny koszt. 

 

Ocenie podlegać będą: 

 

dobór repertuaru 

zgodność z przesłaniem Przeglądu 

kompozycja i aranżacja 

walory wokalne wykonania 

interpretacja tekstu 

ogólne wrażenie artystyczne 

 

Terminy: 

 

Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 27 października 2018 r. w Auli 

im. bł. ks. J. Popiełuszki w Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce pod 

adresem: ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa. 

 

Zapisy do 10 października 2018 r. 

 

Szczegółowy porządek oraz godziny przesłuchań opublikowane zostaną do 16 

października 2018 r. na stronie internetowej www.dobremiejsce.org 

http://dobremiejsce.org/przeglad-chrzescijanskie-granie-xi-edycja/ 

 

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom przeglądu odbędzie 

się podczas koncertu „Festiwal Chrześcijańskie Granie” w dniu 25 listopada 

2018 r. 

 

Nagrody: 

Jury konkursowe przyzna nagrody główne w 2 kategoriach po 1000zł. Każdy z 

uczestników otrzyma dyplom, laureaci nagrody. 



 

 

Organizatorzy festiwalu na podstawie oceny Jury dokonają podziału oraz 

wręczenia nagród i wyróżnień. 

Organizatorzy zastrzegają sobie inny podział nagród po zasięgnięciu opinii Jury. 

 

Kontakt: 

Aktualne informacje dotyczące przeglądu będą publikowane na stronie 

internetowej www.dobremiejsce.org 

w zakładce ,,koncerty". 

 

Biuro organizacyjne przeglądu: 

 

Dobre Miejsce – Katolickie Centrum Kultury 

ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa 

tel.: 22 561 01 22, 

e-mail: biuro@dobremiejsce.eu | www.dobremiejsce.org 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu 

przeglądu oraz regulaminie, po uzgodnieniu z Jury. 

 

Warszawa, 11.09.2018 

http://www.dobremiejsce.org/

