Regulamin Przeglądu Pieśni i Piosenki Pielgrzymkowej
Pielgrzym Song Studzianka 2017
Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu Powiatu Rypińskiego
w ramach Konkursu nr 4/2017 na wykonywanie zadań publicznych
Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie kultury

HONOROWY PATRONAT:
Wójt Gminy Brzuze – Jan Koprowski
ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzuze
Gmina Brzuze
Parafia św. Anny w Żałem
MIEJSCE I TERMIN:
Plac przed kaplicą św. Rodziny w Studziance – 03 czerwca 2017 roku
Rozpoczęcie o godz. 11-tej
CELE PRZEGLĄDU:
1. Inspirowanie, rozwijanie i kultywowanie zainteresowań w dziedzinie twórczości
artystycznej oraz tradycji regionalnych w celu zachowania dziedzictwa
niematerialnego.
2. Promocja historii, tradycji , kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody powiatu
rypińskiego i ziemi dobrzyńskiej.
3. Konfrontacja dokonań artystycznych, wymiana doświadczeń twórczych i integracja
międzypokoleniowa.
4. Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców powiatu rypińskiego.
5. Propagowanie idei pielgrzymowania oraz pieśni i piosenki pielgrzymkowej.
6. Przegląd jest miejscem spotkania wykonawców z terenu całego kraju w celu
nawiązania kontaktów, wymiany repertuaru oraz zaprezentowania pieśni i piosenek
religijnych - pielgrzymkowych.
7. Promocja Szlaku świętego Jakuba.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Ilość wykonawców biorących udział w przeglądzie jest ograniczona.
2. O liczbie wykonawców biorących udział w przeglądzie decyduje organizator
w zależności od ilości zgłoszeń. Pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.
3. Uczestnicy przeglądu przybywają na koszt własny.
4. Organizator zapewnia nagłośnienie.
5. Organizator nie zapewnia instrumentów niezbędnych do wykonania utworów podczas
przeglądu.
6. Opiekunowie grup, w których uczestniczą osoby do 18-go roku życia, odpowiadają
za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników i winni dopełnić obowiązku uzyskania
zgody rodziców lub opiekunów prawnych na ich udział w przeglądzie, na publikację

zdjęć, filmu, imion i nazwisk uczestników oraz prawo do nieodpłatnej rejestracji
i rozpowszechniania informacji.
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:
1. Przegląd jest imprezą otwartą, w której mogą uczestniczyć wykonawcy z całej Polski,
szczególnie z terenu diecezji płockiej i historycznej ziemi dobrzyńskiej.
2. Przegląd obejmuje dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
3. Wykonawca (grupa – solista) przygotowuje od 1 – 3 utworów w dowolnym języku.
4. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut.
5. Zgłoszenia przyjmowane będą do 29 maja 2017 roku.
6. Uczestnicy mają obowiązek przesłać formularz zgłoszeniowy, według załączonego
wzoru, w terminie do 29 maja 2017 roku, na adres: Urząd Gminy Brzuze, 87 -517
Brzuze, lub na adres e-mailowy: kultura@brzuze.pl
UWAGI:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
2. W zakresie spraw, które nie zostały zapisane w regulaminie, rozstrzygnięcia
podejmuje organizator.
3. Uczestnicy zgłaszający swój udział, zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do
nieodpłatnego wykonania rejestracji występu oraz rozpowszechniania na wszelkich
dostępnych nośnikach utworów wykonanych w czasie przeglądu. Wyrażają też zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku
o ochronie danych osobowych.
4. Szczegółowe informacje na temat przeglądu można uzyskać pod nr telefonu
54/ 270 11 36

