Regulamin II Przeglądu Artystycznego
pt.
„Polskie kolędy
w Oratorium św. Filipa Neri w Poznaniu”
24 01 2020 r., g. 17.00
Sala Oratorium im. św. J. H. Newmana w Poznaniu
ul. Kołłątaja 42, 61-406 Poznań
Kościół NMP Matki Kościoła
http://oratoriumfilipaneri.pl/

Organizatorem jest Zespół Artystyczny Oratorium św. Filipa Neri w Poznaniu,
Kongregacja Oratorium w Poznaniu oraz Parafia NMP Matki Kościoła.
Celem przeglądu jest promocja polskiej tradycji śpiewu i gry polskich kolęd i pastorałek oraz
zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania i przekazywania polskiej kultury muzycznej –
ludowej i kościelnej.
- Przegląd nie ma cech konkursu czy rywalizacji, ma umożliwić dzielenie się talentem z innymi.
- Przegląd skierowany jest do dzieci i młodzieży
Warunki uczestnictwa i przebieg
- Wystąpić mogą dzieci i młodzież, która śpiewa lub gra na instrumentach muzycznych.
- Uczestnicy mogą wystąpić solowo, w duetach lub w zespole
- Każdy uczestnik prezentuje jedną polską kolędę lub pastorałkę (polski i tekst i muzyka)
- Uczestnicy występują z własnym podkładem muzycznym nagranym na płycie CD lub pendrive
- Uczestnicy wykonują kolędę na własnym instrumencie (instrumenty akustyczne) lub z
akompaniamentem fortepianu lub pianina cyfrowego, który zapewniają organizatorzy.
Formularz należy przekazać do 20 stycznia 2020 r.
na adres: Księża Filipini, ul. ks. Waseli 3, 61-406, Poznań,
lub adres mail: waldpart@gmail.com
albo przekazać bezpośrednio do ks. Waldemara Partyki C.Or. (kom. 609-398-104)
Każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy dyplom udziału w wydarzeniu.
Uwagi:
- Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje czas zgłoszenia się do przeglądu
- Przed przeglądem odbędzie się krótka próba akustyczna, od g. 16.00.

II Przegląd Artystyczny
pt.
„Polskie Kolędy
w Oratorium św. Filipa Neri w Poznaniu”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Klasa………

INSTRUMENT:
Proszę wpisać nazwę instrumentu lub, że będzie to śpiew.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
TYTUŁ KOLĘDY, PASTORAŁKI………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ
WIZERUNKU
Ja niżej podpisany/a
……………………………..………………………………………..…………………
………
Imię (imiona) i nazwisko
legitymujący się dowodem osobistym
…………………..……………………………………………………………………
………
Numer i seria dowodu osobistego
oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku /
wizerunku mojego dziecka* w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi,
foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe) i elektronicznej związanych z
Przeglądem Artystycznym „Polskie kolędy w Oratorium św. Filipa Neri w
Poznaniu”,, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie
pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.)
……………………
…………….……………………….…
Miejscowość i data
Czytelny podpis

