
 
 

IV Festiwal TOTUS TUUS Pieśni Maryjnej i Religijnej w Lipsku – 2019 

pod hasłem „Dzieci Matce” 
Honorowy Patronat: Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński 

GOKGZ.630.34.2019  

R E G U L A M I N    F E S T I W A L U 
 

TERMIN i MIEJSCE: 26.05.2019 r. (niedziela), w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku (Gmina Zamość). 
 

CEL: pielęgnowanie i promowanie kultu Matki Bożej poprzez propagowanie pieśni maryjnej i religijnej jako języka 

jedności; integracja międzypokoleniowa uzdolnionych wokalnie dzieci, młodzieży i dorosłych; ukazanie przez wielki 

dar śpiewu i muzyki wartości wiary, kultury i polskich tradycji regionalnych; umożliwienie utalentowanym 

mieszkańcom regionu zdobycia nowych doświadczeń estradowych oraz sprawdzenia swoich umiejętności 

wykonawczych; wzajemna wymiana doświadczeń. 
 

ORGANIZATORZY: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku. 

Wsparcie Organizacyjne: Samorząd Gminy Zamość, Gminny Zakład Obsługi Komunalnej, Stowarzyszenie Kobiet na 

rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, społeczna grupa aktywnych mieszkańców Parafii Lipsko. 
 

ZAŁOŻENIA FESTIWALU: Festiwal jest przeglądem o charakterze konkursów w następujących kategoriach wiekowych: 

1. Soliści: 1a) dzieci do lat 12; 1b) młodzież do lat 19; 

2. Zespoły, w tym duety: 2a) dzieci do lat 12; 2b) młodzież do lat 19; 2c) dorośli. 
 

JURY: Występy ocenia Jury, które przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach, 

uwzględniając umiejętności wokalne, muzykalność, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny. Werdykt Jury jest 

ostateczny. 
 

PROGRAM: 

Część I: 

- godz. 09:20 – przesłuchania konkursowe w kategoriach 1a, 1b, 2a, 2b - (patrz: ZAŁOŻENIA FESTIWALU), 

- godz. 12:00 – uroczysta Msza Święta, 

- godz. 13:10 – oficjalne otwarcie festiwalu, 

- godz. 13:30 – podsumowanie Części I - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, 

Część II: 

- godz. 13:45 – przesłuchania konkursowe (do ok. godz. 16:00), 

- godz. 16:00 – koncert gości specjalnych (w tym czasie obrady Jury), ewentualnie dodatkowo quiz, itp., 

- godz. 16.30 – podsumowanie Części II - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, 

- godz. 16:50 – zakończenie festiwalu Apelem Jasnogórskim. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA i INFORMACJE DODATKOWE: 

1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby indywidualne i działające przy placówkach typu szkoły, parafie, domy i 

ośrodki kultury, świetlice, itp.) z terenu Gminy Zamość oraz zaproszeni i zakwalifikowani przez Organizatorów 

wykonawcy z regionu (spoza terenu Gminy Zamość). 

2. Wykonawcy zobowiązani są zaprezentować maksymalnie 2 utwory religijne, w tym co najmniej 1 maryjny. 

3. Czas występu jednego wykonawcy jest ograniczony do 8 minut, a przekroczenie czasu może skutkować 

wyłączeniem wykonawcy z konkursu. 

4. Występujący mogą skorzystać z własnego podkładu muzycznego w formie pliku audio na płycie CD lub pendrive. 

Nośnik z podkładami należy dostarczyć akustykowi przed występem. Mile widziana jest aranżacja muzyczna 

wykonywana na żywo. 

5. Zakwalifikowanie się do konkursu, z uwzględnieniem zasad określonych w punktach 1 i 2, następuje na podstawie 

decyzji Dyrektora GOKGZ, podejmowanej w imieniu wszystkich Organizatorów, po analizie Kart Zgłoszeniowych. 

Prawidłowo wypełnione Karty Zgłoszenia, podpisane przez prowadzącego daną placówkę i opiekuna 

Wykonawcy, należy dostarczyć drogą e-mail na adres gok@gminazamosc.pl lub pocztą listową, lub 

osobiście, do Biura Administracji Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość w budynku Urzędu Gminy 

mailto:gok@gminazamosc.pl


Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, pokój nr 26. UWAGA! Nieprawidłowo wypełniona Karta 

Zgłoszeniowa jest podstawą do odrzucenia Zgłoszenia. 

6. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17.05.2019 r. UWAGA! Liczba zakwalifikowanych solistów i zespołów jest 

ograniczona do maksymalnie 20 podmiotów wykonawczych. 

7. NAGRODY. Za zajęcie miejsca pierwszego w danej kategorii Wykonawca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 

250 zł. Za zajęcie pozostałych miejsc i za wyróżnienia Wykonawcy otrzymają nagrody rzeczowe. Jury zastrzega 

sobie prawo do modyfikacji zasad podziału nagród w trakcie Festiwalu. 

8. Wykonawcy, którzy w tegorocznej edycji wydarzenia zajmą miejsce pierwsze, NIE MOGĄ uczestniczyć w 

przyszłorocznej edycji konkursu. Będą mogli ponownie wziąć udział w konkursie za 2 lata. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć, nagrań fonograficznych, nagrań wideo, mających 

na celu dokumentację i promocję wydarzenia. Za wykorzystanie tychże materiałów Wykonawcom nie przysługuje 

prawo do wynagrodzenia. 

10. Za organizację przejazdów i ubezpieczenie Wykonawców odpowiadają sami Wykonawcy. 

11. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione podczas trwania festiwalu. 

12. Podczas festiwalu Wykonawcy mogą sprzedawać swoje płyty po zgłoszeniu tego zamiaru na Karcie Zgłoszenia. 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie. 

14. Dzieci i młodzież niepełnoletnia uczestniczy w festiwalu wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów lub rodziców. 
 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ WYKONAWCOM nagłośnienie, gorący posiłek, dyplomy uczestnictwa, miłą atmosferę, 

nagrody i upominki. 

 
         Jarosław Kalbarczyk 
                  Dyrektor 
       Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość  
                 z/s w Wysokiem 

 


