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REGULAMIN FESTIWALU
„JAN PAWEŁ II – APOSTOŁ JEDNOŚCI”
1. Organizatorem FESTIWALU „JAN PAWEŁ II – APOSTOŁ JEDNOŚCI”, zwanego dalej
Festiwalem, jest Katolickie Radio Podlasie, ul. Bpa Świrskiego 56, 08-110 Siedlce.
2. Cele Festiwalu:





uczczenie obecności Ojca św. Jana Pawła II w Diecezji siedleckiej 9 czerwca 1999 r.
popularyzacja piosenek religijnych związanych z osobą i pontyfikatem św. Jana Pawła
II
propagowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży z Diecezji siedleckiej
integracja scholi i zespołów dziecięcych i młodzieżowych z Diecezji siedleckiej,
działających przy parafiach, szkołach i ośrodkach kultury

3. Warunki uczestnictwa:








W Festiwalu mogą wziąć udział schole oraz zespoły dziecięce i młodzieżowe
działające przy parafiach, szkołach i ośrodkach kultury z Diecezji siedleckiej, pod
warunkiem, że we właściwym terminie i zgodnie z niniejszym Regulaminem, zgłoszą
swą chęć uczestnictwa w Festiwalu
Członkowie zespołów – osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności
prawnych (które nie ukończyły 13 lat) i osoby posiadające ograniczoną zdolność do
czynności prawnych (które ukończyły 13 lat, ale nie ukończyły lat 18) mogą wziąć
udział w Festiwalu wyłącznie za pisemną zgodą prawnego opiekuna – sprawy te
dopełnia prowadzący/odpowiedzialny za scholę/zespół
Członkowie zespołów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Festiwalu, zgodnie z oświadczeniem
zawartym w Karcie Zgłoszeniowej
Festiwal zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
dzieci (przedszkole - szkoła podstawowa do 15 roku życia)
młodzież (od 16 do 25 roku życia)

I etap:
Schole i zespoły, które chcą wziąć udział w Festiwalu, są zobowiązane do przesłania na adres
Katolickiego Radia Podlasie (ul. Bpa Świrskiego 56, 08-110 Siedlce) Kartę Zgłoszeniową
i płytę „Demo” CD lub DVD maksymalnie z czterema, nie mniej niż z dwoma, piosenkami
związanymi z osobą i pontyfikatem św. Jana Pawła II, mile widziane są nowe, autorskie
kompozycje, w nieprzekraczalnym terminie do 23 kwietnia 2019 r. W przypadku nowych,
autorskich kompozycji oprócz Karty Zgłoszeniowej i płyty „Demo”, należy przesłać tekst
i zapis nutowy. O przyjęciu zgłoszenia festiwalowego decyduje data stempla pocztowego lub
potwierdzenia nadania. Przesłanie materiałów zgłoszeniowych jest równoznaczne ze zgodą na
utrwalanie, przetwarzanie i swobodne ich wykorzystanie przez Organizatora Festiwalu.
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II etap:
Koncert finałowy będzie miał miejsce podczas głównych obchodów upamiętniających wizytę
Ojca św. Jana Pawła II w Diecezji siedleckiej, 9 czerwca 2019 r. na Błoniach siedleckich
w godz. 16-19.
O kwalifikacji do II etapu zdecyduje Komisja powołana przez Organizatora.
Decyzje Komisji są nieodwołalne i nie podlegają zmianie.
6-7 maja 2019 zostaną telefonicznie powiadomione schole i zespoły, które przejdą do II
etapu. Wyniki II etapu zostaną umieszczone także na stronie Katolickiego Radia Podlasie.
Laureaci będą poproszeni o wykonanie podczas Koncertu finałowego ze swojego repertuaru
jednej z piosenek wskazanych przez Organizatora oraz o nauczenie się piosenki
„przewodniej” Festiwalu, której nuty i podkład drogą mailową prześle w rzeczonych dniach
Organizator.
10 laureatom – 5 z kategorii dziecięcej i 5 z kategorii młodzieżowej, Katolickie Radio
Podlasie przygotuje wizytówkę. Będzie ona podstawą do głosowania na portalu Podlasie24.pl,
które zdecyduje o kolejności nagród festiwalowych.
Każdy zespół powinien posiadać Opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.
Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników.
W dniu koncertu finałowego Organizator zapewnia możliwość próby na scenie na Błoniach
siedleckich. Konkretny grafik prób, zostanie przedstawiony po zakończeniu I etapu Festiwalu.
5. Nagrody:
 I miejsce - 2000 zł w obu kategoriach
 II miejsce - 1000 zł w obu kategoriach
 III miejsce - 500 zł w obu kategoriach
6. Postanowienia końcowe:
 Regulamin
wraz
z
Kartą
Zgłoszenia
dostępne
są
na
stronie
http://www.radiopodlasie.pl i http://podlasie24.pl/
 Obowiązek ubezpieczenia uczestników od NW spoczywa na instytucjach
patronujących uczestnikom.
 Wszelkie kwestie nieuregulowane Regulaminem ostatecznie rozstrzyga Organizator.
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