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I. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach: 43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A.
Janusza 21 tel. (0 – 32) 4693334
II. Cele:
 Popularyzacja śpiewania
 Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości

Wyszukiwanie i promocja młodych talentów
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III. Uczestnicy:
W festiwalu mogą wziąć udział soliści w kategoriach wiekowych:
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IV. Warunki udziału w Festiwalu:
1. Warunkiem udziału w festiwalu jest przygotowanie dowolnej piosenki w
języku polskim o tematyce stosownej do wieku
2. Akompaniament stanowić mogą profesjonalne podkłady na CD i
akompaniament własny.
3. Organizatorzy zapewniają aparaturę mikrofonową i sprzęt do odtwarzania
CD (z przyczyn technicznych kasety magnetofonowe nie będą
przyjmowane)
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V. Jury, kryteria oceny:
Profesjonalne jury oceniać będzie:
walory głosowe, interpretację, muzykalność, wyczucie rytmu, ogólny wyraz
artystyczny
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VI. Termin i miejsce festiwalu:
Dnia 30. 06. 2019. (niedziela), godz. 15.30
Plac zamkowy w Zebrzydowicach – ul. Ks. A. Janusza 21
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VII Termin zgłoszenia:
do 24. 06. 2019
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1. Imię i nazwisko…………………………………..

1. Imię i nazwisko…………………………………..

2. Wiek…………………………………………….
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3. Dokładny adres, nr telefonu……………............
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………………………………………………………

………………………………………………………

4. Tytuły wybranych piosenek
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a)…………………………………………………….
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b)……………………………………………….........
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5. Uwagi techniczne…………………………………

5. Uwagi techniczne…………………………………

6. Instytucja delegująca, instruktor

6. Instytucja delegująca, instruktor

…………………………………………………………
7. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem

…………………………………………………………
7. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla
potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz wyrażam zgodę na
publikację zdjęć oraz wyników konkursu w środkach masowego przekazu (ustawa
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2002
r. nr 101, poz. 926, ze zm.).

………………………..
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