
                                                             REGULAMIN 
                                                      III Przeglądu piosenki 
                                                  „ŚPIEWAJĄCA JESIEŃ”

ORGANIZATOR: CHOBIEŃSKI OŚRODEK KULTURY przy współpracy z Gminą Rudna

CEL PRZEGLĄDU:
1/ promowanie i propagowanie piosenki  o wysokich walorach artystycznych,
2/ inspiracja młodych talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie poezji i muzyki,
3/ konfrontacja dokonań twórczych.
4/wymiana doświadczeń uczestników, instruktorów i nauczyciel.

MIEJSCE I TERMIN:
Chobieński Ośrodek Kultury

Chobienia Gmina Rudna
woj. dolnośląskie

19 października 2016 r. 

ZASADY UCZESTNICTWA:
1/ Przegląd jest imprezą otwartą. Jego uczestnikami mogą być wyróżniający się amatorzy (soliści i 
zespoły). W konkursie  mogą brać udziału laureaci (zwycięzcy) poprzednich edycji przeglądu.
2/ Wykonawca (zespół, formacja) przygotowuje 2 utwory.
3/ Zgłaszający są zobowiązani do przekazania następujących materiałów:
  a/ wypełnionej karty uczestnictwa,
  b/ podkładów muzycznych (min. w 2 egzemplarzach).
na adres:
Chobieński Ośrodek Kultury 
Chobienia Rynek 6, 59-305 Rudna
lub mail: chok-chobienia@wp.pl w terminie do 18 października 2016 r. 
4/ Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć organizatorom prawo do nieodpłatnego 
wykonywania rejestracji występu.
5/Przegląd zostanie przeprowadzony w kategoriach wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa, 
gimnazjum, dorośli.

JURY:
Do oceny wykonawców zostanie powołane jury, które oceniać będzie wykonawców wg następujących
kryteriów:
- umiejętności wokalne,
- dobór repertuaru,
- interpretacja,
- prezentacja sceniczna.

ZASADY ORGANIZACYJNE
1/ Wszyscy uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na swój koszt.
2/ Materiał zarejestrowany podczas przeglądu jest własnością organizatora.
3/ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
4/ Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie informacji o PRZEGLĄDZIE w swoim środowisku 
twórczym.
5/ Wszelkie informacje na temat PRZEGLĄDU można uzyskać:
w Chobieńskim Ośrodku Kultury, tel. 76 8 439 519 / 76 8 439 509.

mailto:chok-chobienia@wp.pl


Karta zgłoszeń

III Przegląd Piosenki „Śpiewająca Jesień”

organizowany przez Chobieński Ośrodek Kultury

1.Imię i nazwisko ………………………………………………………………..
2Data urodzenia…………………………………………………………………
3.Adres zamieszkania …………………………………………………………...
tel. ……………………………………………………………………………..
4.Tytuły piosenek:
1. …………………………………………………………………………………
Autor tekstu………………………………………………………………………..
Kompozytor………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………
Autor tekstu………………………………………………………………………..
Kompozytor………………………………………………………………………..
5. Rodzaj akompaniamentu podczas konkursu
 a)instrument b) podkład CD
6.Wymagania techniczne: ……………………………………………………………………
7.Dotychczasowe osiągnięcia wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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