
Regulamin Kresowego Przeglądu Chórów  
z repertuarem pieśni myśliwskiej i leśnej  

z okazji XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej 
Zamość, 18 czerwca 2022 r. 

 
 
 

Organizator: 

Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Zamościu oraz Polski Związek Chórów 

i Orkiestr – Zarząd Oddziału Lubelskiego we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów 

Państwowych w Lublinie wraz z Nadleśnictwami, Zespołem Szkół Leśnych w Biłgoraju, 

Samorządem Województwa Lubelskiego, Powiatem Zamojskim i Miastem Zamość. 

 

Termin i miejsce realizacji festiwalu: 

18.06.2022 r. (sobota), rozpoczęcie o godz. 14.00, Zamość (scena na Rynku Wielkim). 

 

Cel główny: 

Prezentacja pieśni myśliwskiej i leśnej jako dorobku polskiej kultury narodowej. 

 

Cele szczegółowe: 

• Promocja i integracja lokalnych chórów, 

• Prezentacja i konfrontacja osiągnięć artystycznych amatorskich zespołów 

chóralnych, 

• Doskonalenie poziomu wykonawczego chórów,  

• Upowszechnianie śpiewu chóralnego jako elementu lokalnej kultury i tożsamości, 

• Zachęcenie mieszkańców okręgu zamojskiego i powiatu zamojskiego do 

podtrzymywania tradycji chóralnych na Lubelszczyźnie. 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. W przeglądzie mogą uczestniczyć wyłącznie amatorskie chóry a cappella 

lub z akompaniamentem - dziecięce, młodzieżowe, dorosłych i seniorów. 

2. Każdy uczestnik przeglądu może być członkiem tylko jednego chóru. 

3. W przeglądzie mogą uczestniczyć zarówno chóry z Oddziału Lubelskiego 

PZChiO, jak również wszystkie chóry zamojskiego okręgu łowieckiego.   

4. Czas występu podczas przeglądu nie powinien przekraczać 15 minut 

(z wejściem i zejściem).  

5. Prezentowany repertuar powinien zawierać trzy zróżnicowane stylistycznie 

utwory chóralne dające możliwość wielostronnej prezentacji zespołu.  

6. Repertuar powinien obejmować wyłącznie utwory o tematyce myśliwskiej i leśnej. 

7. Dodatkowymi  utworami przygotowanymi przez każdy chór do wspólnego 

wykonania będą: „Pieśń myśliwska” z opery „Hrabina” Stanisława Moniuszki oraz 

„Hymn leśników” z muzyką i słowami Wiesława Krawczyńskiego. 

8. Niedozwolone jest korzystanie z gotowych podkładów muzycznych. 

9. Za nagrania radiowe i telewizyjne podczas konkursu oraz dalsze ich odtwarzanie 

i rozpowszechnianie chóry i dyrygenci nie otrzymują honorarium. 



10. Za udział w przeglądzie każdy chór otrzyma pamiątkową statuetkę i dyplom 

udziału (bez przyznawania i ogłaszania miejsc). 

11. Udział w przeglądzie będzie jednocześnie udziałem w XXII Ogólnopolskim 

Konkursie Muzyki Myśliwskiej w klasie MSH (tzw. Salon Hubertowski) w grupie 

chórów, który oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Za udział 

w konkursie zostaną przyznane i ogłoszone tylko trzy pierwsze miejsca oraz 

dodatkowe statuetki i dyplomy. 

12. Warunkiem udziału jest wypełnienie „Karty zgłoszenia” stanowiącej załącznik 

nr 1 oraz „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych” (RODO) 

stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i przesłanie jej listownie 

lub dostarczenie osobiście do dnia 15.04.2022 r. na adres Zarządu Okręgowego 

Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Jasna 7, tel. 84 

638 47 52, e-mail: zo.zamosc@pzlow.pl 

13. Dodatkowych informacji udzielają przedstawiciele organizatorów, tj. p. Monika 

Mielko-Remiszewska (PZChiO) – kom. 507 161 888, e-mail: 

mielko.remiszewska@gmail.com oraz p. Maciej Sztor (PZŁ) – kom. 500 243 722, 

e-mail: maciejsztor@wp.pl  

14. Wysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją 

powyższego regulaminu. 

 

Zamość, 10 lutego 2022 r.  

 

mailto:zo.zamosc@pzlow.pl
mailto:mielko.remiszewska@gmail.com
mailto:maciejsztor@wp.pl

