
                     REGULAMIN  

       XV ARTYSTYCZNE PREZENTACJE     

      INSTRUMENTALNE 

                                                                                                                                                                               KONECK 2020 

                  

 

 

                                                                                                                                        ORGANIZATOR: 

                                                                                                                                        * Gminny Ośrodek Kultury w Konecku 

 ul. Włodzimierza Lubańskiego 4 

                                                                                                                                            87-702 Koneck 

                                                                                                                                            tel. 54 2722026, gokkoneck@wp.pl 

  

 Impreza wspierana przez: 

                        * Urząd Gminy w Konecku 

                                                                                                                                                                                                                                                          

      Termin  i  miejsce prezentacji: 

                                                                                                                                          * 25 październik 2020 r.(niedziela), godz. 12.00  

 Gminny Ośrodek Kultury w  Konecku  

 

                                                                                                                                        Cel imprezy: 

       * ukazanie dorobku artystycznego dzieci i młodzieży 

   * rozbudzanie wrażliwości muzycznych 

                                                                                                                                         * spotkanie i wspólna zabawa   

                                                                                                                                         * wymiana doświadczeń z zakresu upowszechniania 

                                                                                                                                            dziecięcej i młodzieżowej kultury muzycznej. 

 

                                                                                                                                        Warunki udziału: 

   

  UCZESTNICY; 

                                                                                                                                         * soliści i duety w wieku 7 – 16 lat 

                                                                                                                                          
    

mailto:gokkoneck@interia.pl


     REPERTUAR:              KARTA  ZGŁOSZENIA 

 wykonawca prezentuje jeden utwór o dowolnej tematyce 

grając na dowolnym instrumencie,                  XV ARTYSTYCZNE PREZENTACJE  

 wymagane jest wykonanie utworu na „żywo”  bez korzystania         INSTRUMENTALNE  KONECK 2020 

z nut, 

 wykonawca prezentuje utwór o czasie min. 4, max 8 minut, 

 wykonawca zapewnia sobie instrument muzyczny we własnym  Dane uczestnika/ów 
zakresie. 

     Imię i nazwisko……………………………………… wiek                                                                

 ORGANIZATOR ZAPEWNIA; 

    sprzęt nagłaśniający   ……………………………………………………………..                                                

 dyplomy i nagrody rzeczowe  

             Prezentowany utwór – tytuł, autor tekstu: 

         …………………………………………………………. 

  ………………..………………………………………… 

  UWAGI:   rodzaj akompaniamentu…………………………………  

  *  uczestnicy przeglądu potwierdzają swój udział na załączonej   Imię i nazwisko instruktora – opiekuna, telefon                                                                               

     do regulaminu karcie zgłoszenia, którą należy przesłać   kontaktowy…………………………………………………..                                                                                                                                                                                       

     do dnia 15.10. 2020r.  na adres:                                                            ….…………………………………………………………….          

 Gminny Ośrodek Kultury w Konecku  

             ul. Włodzimierza Lubańskiego 4, 87 – 702 Koneck                      Uczestnik wyraża zgodę na zarejestrowanie jego występu  
       *   zgłoszenia po terminie lub niepełne nie będą  przyjmowane,                                 przez Organizatora dla potrzeb związanych z realizacją  
       *   uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt,           imprezy.                                                  

       * ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,       

       * wszelkie informacje dostępne pod numerem tel. 54 2722026          Do karty należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych                                                                                                                                    

            w godz. 12.00 do 16.00 (od poniedziałku do piątku,                       

       *   z powodu pandemii ilość osób będzie ograniczona ( liczy się  ……….……………………..              

kolejność zgłoszeń),         (podpis rodzica/opiekuna)  
        * PREZENTACJE ODBEDĄ SIĘ Z ZACHOWANIEM   …………………………………. 

   WSZELKICH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA   (pieczęć instytucji delegującej, podpis) 

           DOTYCZĄCYCH COVID – 19.  KARTĘ  NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI  LITERAMI                                                               


