Międzypowiatow y Przegląd Kapel Ludow ych
i Zespołów Śpiewaczych
,,KOMU PIOSNKĘ KOMU’’
ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie
TERMIN:
23.09.2017r. godz.11.00
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Przegląd kapel ludowych i zespołów śpiewaczych ma charakter konkursowy.
2. Do udziału w przeglądzie organizatorzy zapraszają zespoły śpiewacze, kluby seniora,
kapele ludowe, grupy wokalne, koła gospodyń wiejskich, solistów, duety.
3. Każdy wykonawca przygotowuje dwa utwory o dowolnej tematyce. Łączny czas
prezentacji nie może przekraczać 10 minut.
4. Warunkiem wzięcia udziału w przeglądzie jest dostarczenie wypełnionej karty
zgłoszeniowej (załącznik nr 1) do dnia 15.09.2017 r. listownie na adres placówki:
Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie, ul. W yszyńskiego 43 a, 95-035 Ozorków,
faxem pod nr 42 710 31 19 lub e-mailem: mok.ozorkow@poczta.fm
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEGLĄDU
1. Prezentacja dorobku zespołów artystycznych.
2. Wymiana pomysłów i doświadczeń pomiędzy uczestnikami przeglądu w zakresie
prezentowanych programów.
3. Stwarzanie amatorskim zespołom możliwości konfrontacji twórczości artystycznej.
4. Integracja uczestników przeglądu.
JURY
Komisja konkursowa powołana przez organizatorów oceniać będzie:
1. Prezentację programu.
2. Dobór repertuaru.
3. Opracowanie muzyczne.
4. Ogólny wyraz artystyczny.
Decyzje jury są ostateczne.
NAGRODY
Jury przyzna statuetki, pamiątkowe dyplomy, wyróżnienia.
Gwarantujemy wspaniałą zabawę, której celem jest integracja uczestników Przeglądu.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie
2. Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia akredytacji w wysokości 10 zł od osoby na
konto Miejskiego Ośrodka Kultury do dnia 15.09.2017r lub w dniu Przeglądu w biurze
organizatora.
Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie
32 8786 0001 0000 2017 2001 0006
z dopiskiem: Międzypowiatowy Przegląd Kapel Ludowych 2017.
3. W ramach akredytacji organizatorzy zapewniają poczęstunek: bigos z kiełbasą oraz
herbatę.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji przebiegu Przeglądu oraz
prezentacji materiałów audiowizualnych i fotografii w celach promocyjnych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
6. Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych: Małgorzata Eljasik tel. 42 710 31 18
ZAPRASZAMY DO W SPÓLNEJ ZABAW Y
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