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Regulamin 
 

XVI Regionalnego i X Podkarpackiego 

Przeglądu Pieśni Maryjnej „Znak Nadziei” 
pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty 

i Kustosza OO. Bernardynów w Leżajsku  
 
 

I. Cele Przeglądu: 

1. Rozwijanie kultu Matki Bożej Pocieszenia w miejscu objawień, zgodnie  

z przesłaniem św. Jana Pawła II: „Maryja Gwiazda Trzeciego Tysiąclecia”. 
2. Pogłębienie zamiłowania do sztuki religijnej. 

3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzyczno-wokalnych dzieci i młodzieży. 
4. Możliwość zaprezentowania własnego dorobku artystycznego. 

 

II. Organizatorzy: 

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku 

Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku 
Starostwo Powiatowe w Leżajsku 

Urząd Miejski w Leżajsku 
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku 

 

III. Termin i miejsce: 

28 maja (niedziela) 2017 roku  

godz. 1100 - Bazylika OO. Bernardynów - oficjalne otwarcie  

 Przeglądu Pieśni Maryjnej podczas Uroczystej Mszy Św. 

godz. 1230 -  15 30 - Franciszkański Ośrodek Kultury – prezentacje część I 

 

godz. 1630 -  Franciszkański Ośrodek Kultury – prezentacje część II 

 

IV. Forma: 

Przegląd nie ma charakteru konkursowego. 

 

V. Zasady uczestnictwa: 

1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć dziecięce i młodzieżowe chóry, zespoły wokalno-
muzyczne, soliści reprezentujący szkoły podstawowe, gimnazjalne  
i ponadgimnazjalne, parafie oraz ośrodki kultury. 

2. Uczestnicy prezentują dwie wybrane przez siebie pieśni o motywach i tematyce 
Maryjnej. 

3. Łączny czas występu nie powinien przekroczyć 10 minut.  
4. Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na koszt własny, co najmniej 30 minut przed 

planowaną godziną występu. 

5. Stosownie do religijnego charakteru i miejsca Przeglądu wymagany jest odpowiedni 
strój uczestników. 

6. Organizatorzy nie zapewniają instrumentów w miejscu koncertu (np. pianino, 
perkusja, itp.) 
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VI. Zgłoszenia. 

1. Zgłoszenia należy przesłać na załączonej „Karcie zgłoszenia”, listownie lub 

elektronicznie w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2017 r. wraz z tekstami  

prezentowanych pieśni.   

Ewentualna zmiana repertuaru jest możliwa najpóźniej do 7 dni przed 

terminem przeglądu, o czym należy skutecznie poinformować Organizatora. 

Nie jest możliwa zmiana repertuaru w dniu przeglądu! 

2. Po nadesłaniu zgłoszenia organizator ustali kolejność występów i poinformuje 

poszczególnych wykonawców o planowanej godzinie prezentacji.  
3. Adres nadsyłania zgłoszeń:  

 
Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego 
ul. M.C. Skłodowskiej 6 

37-300 Leżajsk  
 

fax. 17 242-76-28 
email: sekretariat@zslchrobry.lezajsk.pl 
www.zslchrobry.lezajsk.pl 

 
 

VII. Postanowienia końcowe: 
 

1. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 
2. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają ich opiekunowie. 
3. W przypadku zgłoszenia się zbyt dużej liczby zespołów, Organizator zastrzega sobie 

wcześniejsze zamknięcie liczby uczestników.  
4. Niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika/ów z Przeglądu.  

5. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
nieodpłatne prawo do rejestracji występu w Przeglądzie Pieśni Maryjnej dowolną 
techniką zapisu oraz opublikowania i wykorzystania wizerunku bezterminowo  

w celach promocyjnych i komercyjnych.  
6. Udział w Przeglądzie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz jednoczesnym 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników przez Zespół 
Szkół Licealnych w Leżajsku - Organizatora XVI Regionalnego i X Podkarpackiego 
Przeglądu Pieśni Maryjnej – „Znak Nadziei” w Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku - 

(Dz.U. nr 133, poz. 833 z dnia 20.08.1997r. o ochronie danych osobowych). 
 

VII. Kontakt do organizatorów Przeglądu: 

➢ 17 242-00-19 – sekretariat Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku  

(od poniedziałku do piątku w godz. 7.10 – 14.50)   

➢ 17 242-76-28 – fax (sekretariat Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku)   

➢ 882 234 734 – Renata Kasper - Pakosz, koordynator Przeglądu 

➢ 606 731 612 – Elżbieta Rup, koordynator Przeglądu   
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30) 

mailto:sekretariat@zslchrobry.lezajsk.pl
http://www.zslchrobry.lezajsk.pl/

