
REGULAMIN

I  PRZEGLĄDU CHÓRÓW

Sieradz, 7 października 2018 roku

„W HOŁDZIE NIEPODLEGŁEJ”

Organizatorzy:

– Towarzystwo Śpiewacze „CANTATE DEO”,

– Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu.

Założenia i cele przeglądu:

– upowszechnianie  wśród  społeczeństwa  wartościowych  utworów  związanych  z  kultem

religijnym oraz  promowanie  aktywnego  włączenia  się  w  obchody 100-lecia  odzyskania

niepodległości przez naszą Ojczyznę,

– rozpowszechnianie wśród społeczeństwa piękna muzyki chóralnej,

– wzbudzanie aktywnego działania na rzecz rozpowszechniania kultury muzycznej,

– podnoszenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych,

– dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów,

– uwrażliwienie na piękno pieśni i utworów o tematyce religijnej i patriotycznej.

Forma przeglądu:

I Przegląd Chórów w Sieradzu organizowany jest w formie konkursu chórów na zasadzie wymiany

doświadczeń i propagowania 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Warunki uczestnictwa:

1. Przegląd ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć chóry amatorskie wielogłosowe 

z całego kraju.

2. Zgłoszenie  chóru  następuje  poprzez  nadesłanie  na  adres  pocztowy  bądź  mailowy

organizatorów wypełnionego formularza zgłoszenia bądź na adres mail.

3. W przypadku dużej  ilości  zgłoszeń,  o  ostatecznym zakwalifikowaniu  chóru  do  udziału  

w Przeglądzie zdecyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

4. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 10 września 2018 roku na adres: Towarzystwo

Śpiewacze  CANTATE  DEO,  Al.  Grunwaldzka  8,  98-200  Sieradz,  bądź  na  adres  mail:

cantatedeo.sieradz@gmail.com

5. O udziale chóru w Przeglądzie Organizator poinformuje chóry w wiadomości mailowej  

w terminie do 20 września 2018 roku.
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6. Organizatorzy  zapewniają  poczęstunek  oraz  napoje  zimne  i  gorące  dla  uczestników

Przeglądu.

Zasady przeglądu:

1. Przegląd  odbywa  się  w  Sieradzu,  w  kościele  parafialnym  pw.  Najświętszego  Serca

Jezusowego, Al. Grunwaldzka 8.

2. Chóry  zobowiązane  są  do  wykonania  programu,  na  który  złożą  się  3  utwory,  w  tym  

1 tematyce religijnej, 1 o tematyce patriotycznej oraz 1 o tematyce dowolnej, stosownej do

miejsca, w którym będą odbywały się przesłuchania tj. w kościele.

3. Łączny czas prezentacji chóru nie może przekroczyć 10 minut.

4. Możliwe  jest  wykonanie  utworów  z  akompaniamentem,  Organizatorzy  nie  zapewniają

instrumentów akompaniujących.

5. O kolejności występów decyduje Organizator.

6. Organizatorzy zapewniają chórom miejsce do przygotowania się do występu.

7. Uroczysta inauguracja Przeglądu nastąpi w dniu 07.10.2018 r. o godz. 12.00 Mszą Świętą 

w  kościele  pw.  Najświętszego  Serca  Jezusowego  w  Sieradzu,  po  której  nastąpią

przesłuchania konkursowe.

8. Po  przesłuchaniu  wszystkich  uczestników  jury  uda  się  na  naradę,  w  trakcie  której  

dla wszystkich będzie przygotowany poczęstunek.

9. Zgłoszenie  chóru  do  udziału  w  Przeglądzie  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  

na nieodpłatne prawo rejestracji artystycznego wykonania chóru dowolną techniką zapisu 

i jego rozpowszechniania oraz przetwarzania danych.

10. Dla najlepiej ocenionych chórów przyznane zostaną nagrody. Laureaci Przeglądu prezentują

swoje wykonania podczas Mszy Św. o godz. 18.00.

11. Projekt sfinansowany ze środków Urzędu Miasta Sieradza.

Kontakt do Organizatorów:

– Przemysław Pawlak: 695-947-059, ppawlak.sdz@gmail.com,

– Danuta Janczak-Tabaszewska: 515-979-648,

– cantatedeo.sieradz@gmail.com

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
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