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Regulamin 

Festiwalu Zespołów Muzycznych Diecezji Bydgoskiej 

 
Organizator: 

Centrum Edukacyjno-Formacyjne Diecezji Bydgoskiej 

 

Założenia i cele festiwalu: 

- popularyzowanie muzyki religijnej, prezentacja zespołów parafialnych Diecezji 

Bydgoskiej; 

- podnoszenie poziomu wykonawczego zespołów parafialnych, doskonalenie warsztatu 

dyrygentów i prowadzących przez udział w szkoleniach; 

- dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów. 

 

Idea Festiwalu: 

Prezentacja zespołów muzycznych działających przy parafiach Diecezji Bydgoskiej  

w trzech odsłonach: interpretacji kolęd i pastorałek, pieśni pasyjnych oraz pieśni 

maryjnych. Każdą z odsłon prezentują inne rodzaje zespołów muzycznych: dziecięce 

zespoły wokalno-instrumentalne (schole), młodzieżowe i familijne zespoły wokalno-

instrumentalne, chóry i schole liturgiczne. 

 

Termin i miejsce: 

22 stycznia 2023 odbędzie się pierwsza odsłona Festiwalu „Kolędujmy Małemu”.  

Koncert galowy odbędzie się w auli Centrum Edukacyjno-Formacyjnego Diecezji 

Bydgoskiej przy ul. Grodzkiej 18-22 w Bydgoszczy. 

 

Warunki uczestnictwa: 

W pierwszej odsłonie festiwalu mogą wziąć udział dziecięce zespoły wokalno-

instrumentalne działające przy parafiach Diecezji Bydgoskiej, które w terminie do 10 

grudnia 2022 roku na adres mailowy: zespolymuzycznedb@gmail.com prześlą zgłoszenie 

oraz wpłacą opłatę wpisową. 

  

Przebieg koncertu galowego: 

Czas prezentacji utworów (kolędy, pastorałki i piosenki bożonarodzeniowe) wynosi 

maksymalnie 10 min. Repertuar zgłoszony na Festiwal nie może być zmieniony. 

Wyklucza się stosowanie playbacków i półplaybacków. 

Organizatorzy nie zapewniają instrumentów akompaniujących. 

Wszystkie zespoły przygotowują dwie kolędy do wspólnego wykonania na finał koncertu 

galowego (Przybieżeli do Betlejem – 3 zwrotki, Pójdźmy wszyscy do stajenki – 3 

zwrotki). 
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Zgłoszenie uczestnictwa: 

Wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 

zespolymuzycznedb@gmail.com  

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 10 grudnia 2022 roku. 

 

Płatności: 

Każdy zespół chóralny do dnia 10 grudnia 2022 roku dokona wpłaty wpisowego w 

wysokości 5 zł od każdego uczestnika na konto: 

CEF PKO BP 36 1020 1475 0000 8202 0333 1519  

z dopiskiem: na organizację Festiwalu ZMDB  + nazwa zespołu. 

Koszty związane z dojazdem zespoły pokrywają we własnym zakresie. 

 

Za nagrania radiowe i telewizyjne podczas festiwalu oraz za dalsze ich odtwarzanie  

i rozpowszechnianie zespoły nie otrzymują honorariów. 

 

Udział w festiwalu jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem 

zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występu zespołu oraz 

późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału (TV, prasa, Internet, itp.) w celu 

promocji imprezy. 

 

Program Festiwalu: 

16.00 -18.00 - powitanie, przesłuchania festiwalowe 

18.00 - wspólne wykonanie utworów finałowych, zakończenie festiwalu 

18.30 – Agapa 

 

Koordynatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany godzin. 

 

 

 

Koordynatorzy projektu: 

dr Katarzyna Szewczyk 

Ks. dr Paweł Hoppe  

Ks. Łukasz Kucharski  
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