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REGULAMIN 
 

Przegląd 

MUZYCZNE FORUM PAPIESKIE  

KLONOWA 2020 

na terenie powiatu sieradzkiego 

15 października - 13 listopada 2020 

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej oraz Łódzki Dom Kultury w ramach 

Współorganizacji Projektów Kulturalnych na terenie województwa łódzkiego                  

z okazji obchodów Roku Świętego Jana Pawła II serdecznie zaprasza dzieci, 

młodzież, dorosłych - solistów, zespoły wokalne, chóry w wieku od 7 do 107 lat 

z terenu powiatu sieradzkiego do udziału w przeglądzie ulubionych pieśni 

Papieża Jana Pawła II. Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie www.gok.klonowa.eu w zakładce „MFP Klonowa 2020” 

prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem przeglądu. 

 

Słowniczek pojęć: 

Organizator – Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej 

MFP Klonowa 2020 – Muzyczne Forum Papieskie Klonowa 2020 

Koordynatorka – Agnieszka Pawlak 

Przegląd – Przegląd ulubionych pieśni papieskich w ramach Muzycznego Forum 

Papieskiego Klonowa 2020 

Jury – grono specjalistów oceniające nadesłane materiały video, dokonujące 

wyboru zwycięskich wykonań, które zostaną zaprezentowane podczas Koncertu 

Laureatów MFP Klonowa 2020 

Uczestnik – solista, zespół wokalny, chór w wieku od 7 do 107 lat z terenu 

powiatu sieradzkiego 
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1. Organizatorem przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej 

ul. Czajkowska 1B, 98-273 Klonowa 

 

Kontakt w sprawach związanych z przeglądem: 

Agnieszka Pawlak – koordynatorka przeglądu 

tel. 509 373 604, e-mail: agnieszkapawlakart@gmail.com 

 

2. Termin i miejsce 

Koncert Laureatów Przeglądu „MFP Klonowa 2020” odbędzie się                       

13 listopada 2020 o godz. 19:00 – PREMIERA ONLINE na stronie Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Klonowej na Facebook’u. 

 

3. Etapy przeglądu 

I etap (15.10-06.11.2020) – termin nadsyłania Formularzy 

zgłoszeniowych oraz nagrań utworów w formacie mp4 na adres mailowy 

koordynatorki przeglądu: agnieszkapawlakart@gmail.com.  

Pliki należy przesłać za pomocą transferu plików WeTransfer. 

II etap (7-9.11.2020) – weryfikacja nagrań, obrady Jury, ogłoszenie 

werdyktu 

III etap (13.11.2020) – Koncert Laureatów Przeglądu „MFP Klonowa 

2020” – premiera online 

 

4. Zgłoszenia do przeglądu 

Przegląd adresowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych – solistów, 

zespołów wokalnych, chórów w wieku od 7 do 107 lat zamieszkujących 

na terenie powiatu sieradzkiego. Każdy Uczestnik/cy może zgłosić do 

przeglądu max. 3 utwory. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 listopada 2020 

poprzez komputerowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie internetowej www.gok.klonowa.eu w zakładce 

„MFP Klonowa 2020”, wydrukowanie go, opatrzenie wyraźnym 

podpisem Uczestnika, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego                    

z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego, zeskanowanie oraz 
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przesłanie go wraz z nagraniem utworu/ów w formacie mp4 

zapisanego/ych jako:  

imię nazwisko/nazwa zespołu_tytuł pieśni.mp4  

na adres agnieszkapawlakart@gmail.com  

z tytułem „Zgłoszenie MFP Klonowa 2020”. 

Jury przysługuje prawo wyboru ilości utworów do prezentacji podczas 

Koncertu Laureatów. 

 

5. Nagranie mp4 

Nagrania mp4 muszą prezentować ulubione pieśni Jana Pawła II w języku 

polskim lub łacińskim, wybrane spośród szeregu dostępnych                                

w Internecie, śpiewnikach, płytach CD itp. Do wykonania utworu można 

skorzystać z podkładu mp3, akompaniamentu na żywo lub wykonać 

utwór bez podkładu (a cappella). Nagranie piosenki w formacie mp4 

przez solistów, zespoły wokalne, chóry powinno być aktualne, czyli 

zarejestrowane między 15 października a 6 listopada 2020 i powinno 

ukazywać wizerunek Uczestnika/ów. Nagranie musi posiadać wysokiej 

jakości dźwięk pozbawiony szumów oraz stabilny wyraźny kadr. Nagrania 

niespełniające powyższych wymogów zostaną odrzucone.                    

 

6. Lista laureatów 

Lista zwycięskich utworów wraz z imionami i nazwiskami solistów, 

nazwami zespołów/chórów zostanie ogłoszona 9 listopada 2020 na 

stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej 

www.gok.klonowa.eu. Osoby zakwalifikowane do Koncertu Laureatów 

otrzymają e-mail potwierdzający uczestnictwo wraz z pozostałymi 

informacjami organizacyjnymi. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie. 

 

7. Zasady przeglądu 

a. Koncert Laureatów to zwycięskie wykonania ulubionych pieśni Jana 

Pawła II, wybrane przez Jury w drodze głosowania, spośród nagrań 

zgłoszonych do przeglądu.  
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b. Nagrania zgłoszone do przeglądu ocenia Jury powołane przez 

Organizatora. 

c. W premierowej odsłonie Koncertu Laureatów online, zostaną 

zaprezentowane utwory wybrane przez Jury podczas obrad. 

d. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności prezentacji 

zwycięskich utworów. 

e. Utwory zgłaszane do przeglądu muszą być w języku polskim lub 

łacińskim. 

f. Nagrodą w przeglądzie jest prezentacja zwycięskich utworów                     

w Koncercie Laureatów „MFP Klonowa 2020” online, udział                        

w warsztatach wokalnych online oraz upominki dla Uczestników 

Koncertu Laureatów. 

 

8.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania informacji                            

o Uczestnikach w formularzu zgłoszeniowym jako materiały prasowe. 

 

9.  Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojego 

wizerunku utrwalonego w przesłanych nagraniach mp4. Uczestnicy 

przekażą Organizatorowi nieograniczone pod względem czasowym oraz 

terytorialnym autorskie prawa majątkowe w zakresie wykorzystania 

wizerunku Uczestników w całości i we fragmentach na wszelkich polach 

eksploatacji. 

 

10.  Warunkiem przystąpienia do Przeglądu „MFP Klonowa 2020” jest 

zawarcie z Organizatorem umowy w postaci wypełnionego oraz 

przesłanego Formularza zgłoszeniowego z wyraźnym podpisem 

Uczestnika, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego, z podpisem 

rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

11.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z przyczyn 

od niego niezależnych. 
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12.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 


