
 

 

    

 REGULAMIN  

 KONKURSU PIOSENKI BIESIADNEJ 

  

 

ZASADY ORGANIZACYJNO – PROGRAMOWE 

1. Organizatorem przeglądu jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu 

oraz Gminny Dom Kultury i Integracji w Mircu. 

2. W przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły, soliści oraz soliści wraz z 

zespołem z terenu Gminy Mirzec. 

3. W zespole ilość osób jest nieograniczona. 

4. Do konkursowych prezentacji uczestnicy przygotowują program złożony z 

dwóch utworów. 

5. Czas trwania występu nie może przekroczyć 10 min. 

6. Zespoły zaproszone spoza Gminy Mirzec występują poza konkursem i 

otrzymują pisemne podziękowanie w formie dyplomu. 

7. Konkurs odbywał się będzie w trzech kategoriach wiekowych: I – Dzieci, II – 

Młodzież i III – Dorośli. 

8. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą na kartach zgłoszeń stanowiących 

załącznik do Regulaminu, w dniach od 15 września 2014 roku do dnia 19 

września 2014r. 

9. Zgłoszenia należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Mircu (Urząd Gminy pokój nr 108 tel. 41/2713-010 w godz. 7.30 - 15.30). Ilość 

miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń. 

10. W sprawach nieujętych regulaminem należy kontaktować się Animatorem 

Klubu Samopomocowego – Panią Karoliną Pawlik /Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Mircu/ 

 

CELE KONKURSU 

1. Rozpowszechnianie i propagowanie amatorskiej działalności zespołów i 

wokalistów z terenu Gminy Mirzec. 

2. Rozwijanie zainteresowań i talentów muzycznych wśród mieszkańców 

Gminy. 

3. Wzbogacenie oferty kulturalnej dla społeczności Gminy Mirzec. 

 



 

 

KOMISJA JURY OCENIAĆ BĘDZIE NASTĘPUJĄCO: 

1. Maksymalna ilość punktów – 25. 

2. Każde kryterium – skala: 0 – 5 punktów. 

 

KRYTERIA OCENY 

1. Zgodność repertuaru z założeniami programowymi. 

2. Dopasowanie repertuaru do możliwości wykonawczych. 

3. Czystość brzmienia i intonacji, interpretacji, muzykalności, warunków 

głosowych. 

4. Ogólna kultura wykonawcza i wyraz artystyczny. 

Decyzja Jury jest nieodwołalna. Wyniki przeglądu zostaną ogłoszone po 

przesłuchaniu wszystkich uczestników. 

 

ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Konkurs odbędzie się w amfiteatrze przy Urzędzie Gminy w Mircu dnia 28 

września 2014 roku o godzinie 14:00. 

2. Organizator dopuszcza wykonanie własnych kompozycji. 

3. W konkursie można prezentować utwory z akompaniamentem lub a capella. 

4. Organizator zapewnia wykonawcom nagłośnienie. 

5. O kolejności występu decyduje kolejność zgłoszeń.. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku 

naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestnicy konkursu zapewniają sobie transport we własnym zakresie. 

3. Organizator powołuje jury, które decyduje o przyznaniu miejsc. 

4. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, zwycięscy nagrody. 

 

 


