
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wąbrzeski Dom Kultury 
ul. Wolności 47 

87-200 Wąbrzeźno 
tel./fax. 56 688 17 27, 56 688 23 42 

e-mail: animacja@wdkwabrzezno.pl 
www.wdkwabrzezno.pl 



 
 

Regulamin 
 

Organizator: 
Wąbrzeski Dom Kultury 
ul. Wolności 47, 87-200 Wąbrzeźno 
tel./fax. 56 688 17 27, 56 688 23 42 
e - mail: animacja@wdkwabrzezno.pl 
www.wdkwabrzezno.pl 
Osoba do kontaktu 

Dorota Otremba tel. 56 688 17 27 wew. 24, 535 436 071 
 

Patronat honorowy: 
Biskup Diecezji Toruńskiej Andrzej Suski 
 

Termin i miejsce: 
16 maja 2014r., godz. 10.00 
sala widowiskowa WDK 
ul. Wolności 47,  87-200 Wąbrzeźno 
 

Cel imprezy: 
 propagowanie piosenki religijnej, jako formy ewangelizacji i jedności, 
 prezentacja  i promocja twórczości muzycznej środowisk chrześcijańskich, 
 upamiętnienie pontyfikatu Jana Pawła II, 
 kultywowanie myśli, dorobku twórczego Jana Pawła II, 
 ożywianie ruchów i stowarzyszeń diecezji, 
 niesienie nadziei społeczeństwu poprzez śpiew,  
 zachowanie tradycji przekazu ludowego i dziedzictwa kulturowego. 

 

Warunki  uczestnictwa: 
a) uczestnicy: 

 zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, 
 chóry parafialne, 
 schole,   
 soliści. 

b) Repertuar: 
Obejmuje dowolne utwory muzyczne o charakterze religijnym, program do 10 
minut. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania dyscypliny czasowej. W  
 
 
 

przypadku dużej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo 
skrócenia czasu prezentacji. 

c) Osoby zainteresowane udziałem  w Konkursie zobowiązane  
        są do nadesłania wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 9.05.2014 r.  
        na adres organizatora: 

Wąbrzeski Dom Kultury   ul. Wolności 47,  
87- 200 Wąbrzeźno  tel./fax. 56 688 17 27, 56 688 23 42 

                                   e-mail: animacja@wdkwabrzezno.pl 
 
Nagrody: 
Jury powołane przez organizatora wyłoni spośród wszystkich uczestników 
laureatów I, II, III miejsca, którzy otrzymają dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe, 
dla pozostałych uczestników organizator zapewnia dyplomy  
za udział w Przeglądzie. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania zwycięzców 
oraz przyznawania miejsc ex aequo. 
 

Uwagi końcowe: 
 Organizator zapewnia nagłośnienie, aparaturę do odtwarzania podkładu 

muzycznego (Cd) oraz poczęstunek, 
 Koszty związane z przejazdem, ubezpieczeniem pokrywają uczestnicy lub 

instytucje delegujące, 
 Sprawy nie ujęte w regulaminie wynikłe w trakcie festiwalu rozpatruje 

organizator w porozumieniu z Jury, 
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia Przeglądu (o 

czym  uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie), 
 W przypadku małej liczby uczestników organizator zastrzega sobie możliwość 

do odwodnia Przeglądu. 
 Zgłoszenie udziału do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych wszystkich zgodnie z Ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 
926 z późn. zm.) oraz zgody na wykonywanie zdjęć podczas imprezy  
i wykorzystanie ich w sposób etyczny w materiałach promocyjnych, mediach, 
gazetach oraz stronach www. Ponadto nadesłanie zgłoszenia jest 
równoznaczne z uznaniem innych punktów niniejszego regulaminu. 

 
 
 
 
 



KARTA UCZESTNICTWA 
 „ULUBIONE PIEŚNI JANA PAWŁA II” 

 
1.Imię i nazwisko / nazwa zespołu 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2. Adres korespondencyjny, nr tel. 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. Program występu 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4. Rodzaj akompaniamentu, wymogi 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5. Informacje o zespole/soliście 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

______________                        ___________________ 

podpis opiekuna                   pieczęć instytucji delegującej 
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______________                        ___________________ 

podpis opiekuna                   pieczęć instytucji delegującej 


