
REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI RELIGIJNEJ 
„CECYLIADA 2015” 

 
I. WARUNKI ZGŁOSZENIA 
 
1. Festiwal ma formułę konkursu. Mogą w nim wziąć udział soliści, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne 

oraz schole. 
 
2. Zgłoszeniem na Festiwal jest wypełniona karta uczestnictwa przesłana do dnia 18 listopada 2015r. pocztą, 

fax-em lub pocztą e-mail na adres: Stowarzyszenie „Dominik", ul. Jana Pawła II 58, 59-300 Lubin, 
fax: (76) 844 75 52; email: stowarzyszenie-dominik@o2.pl 

Festiwal odbędzie się 21 listopada 2015r. (sobota) w sali teatralnej (pod kościołem św. Jana Bosko), przy ul. 
Jana Pawła II 58 w godz. od 1000- do około 1430 

 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1.Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do przygotowania dwóch dowolnie wybranych utworów o 
charakterze religijnym, w tym obowiązkowo jednej w języku polskim. 

2.W kategorii solistów może wystąpić tylko jedna osoba reprezentująca daną grupę, parafię lub szkołę. 
3.Dopuszcza się możliwość użycia podkładu muzycznego. 
4.Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut przy prezentacji jednego utworu, 10 minut przy prezentacji 

dwóch utworów. 
5.Utwory podane na karcie zgłoszenia są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom. 
6.Kolejność wystąpień ustala organizator. 
7.Uczestnicy wykonują jeden utwór, jednak przy małej ilości zgłoszeń ich ilość może być zwiększona do dwóch. 
8.Uczestnicy i goście Festiwalu zobowiązani są do zachowania ciszy podczas występów, aby nie przeszkadzać 

aktualnie występującym. 
9.Nie dopuszcza się łączenia kilku utworów w jedną całość (tzw.mix) 
10.Niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikację. 
11.Ostateczna interpretacja przepisów regulaminu festiwalu należy do organizatorów. 
 
III. REGULAMIN JURY 

1.Jury ocenia prezentacje w skali od 1-10 punktów za każdy utwór. 
2.Oceny członków jury są tajne. 
3.Jury może wykluczyć uczestników za niestosowne zachowanie lub przeszkadzanie w trakcie trwania występu. 
4.Werdykty wydane na podstawie ocen Jury są ostateczne. 
 
IV. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 
1. Powołane przez Organizatorów jury może przyznać: 

• trzy nagrody/I,II,III miejsce/w poszczególnych kategoriach: 
- soliści, 
- zespoły i schole, 

 
• nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie piosenki 
• wyróżnienia w poszczególnych kategoriach 

 
2.Jury Festiwalu może dokonać podziału na kategorie wiekowe. 
3.Jury Festiwalu może w oparciu o ostateczną punktację zmienić układ nagród i wyróżnień. 
4.Niezależnie od w/w nagród mogą być ufundowane dodatkowe nagrody specjalne. 
5.Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy. 

V. ORGANIZATOR 

1.Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie „Dominik" w Lubinie. 
2.Współorganizatorami są: Gmina Miejska Lubin oraz Parafia p.w. św. Jana Bosko w Lubinie. 
3.Organizator zapewnia poczęstunek wszystkim uczestnikom festiwalu. 
 
 
 
 
 



ZGŁOSZENIE NA FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ 
 „CECYLIADA 2015" 

 

 
 
*-wypełnić jeśli istnieje 

 
Nazwa zespołu /  
Imię i nazwisko 

 

 
Kategoria 

(podkreślić) 
zespół schola solista 

 
Reprezentowana 

placówka* 

 

 
Adres 

 

Telefon  

E-mail*  

Opiekun  

Liczba uczestników  

 
Kategoria wiekowa 

uczestników 
(podkreślić) 

Przedszkole Szkoła podstawowa 

 
 Gimnazjum Szkoła średnia 

 
Tytuły utworów 
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Wymogi odnośnie 

nagłośnienia* 

 


