
 

 
 
 
 
 
 
  

Organizator – Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce 

1. Cele konkursu:  

- rozwijanie zainteresowań oraz zdolności wokalnych dzieci i młodzieży, 

- prezentowanie utalentowanych wokalnie uczniów, 

- zdobywanie doświadczeń estradowych.         

2. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

a) Warunkiem udziału w konkursie jest czytelnie wypełniona  i przesłana na adres Organizatora            

karta zgłoszenia wraz z oświadczeniami  w terminie do  dn. 3 grudnia 2018 r. (poniedziałek)                                

do godz. 12
00

. 

Wymagane dokumenty można dostarczyć: 

• osobiście 

• przesłać pocztą na adres:  

 Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce 
37 – 303 Kuryłówka 527 
 

• e-mailem na adres:    gokkury@poczta.fm 

(w przypadku zgłoszeń wysłanych mailowo oryginały dokumentów: karta zgłoszenia                            
i oświadczenia należy dostarczyć w dniu przesłuchań konkursowych) 
 

Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych! 
 

b)  Przesłuchania Konkursowe  odbędą się  w dniu 4 grudnia 2018 r. (wtorek) od  godz. 15
30

. 

Przesłuchania odbywać się będą kategoriami (od I do III) w kolejności alfabetycznej.                                  

Każdy uczestnik powinien posiadać podkład muzyczny na płycie CD.  

c) Z każdej kategorii Jury wyłoni laureatów, którzy zaprezentują się podczas Koncertu Laureatów. 

d) Koncert Laureatów Powiatowego Festiwalu Piosenki „Mikołaj 2018” odbędzie                                         

się 9 grudnia 2018 r. (niedziela) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce o godz.16
00

                                  

podczas którego nastąpi ogłoszenie wyników. 

e) W konkursie biorą udział wyłącznie soliści, którzy prezentują jedną piosenkę w języku polskim. 

f) W konkursie nie może brać udziału zdobywca nagrody głównej GRAND PRIX z roku 2017 

 

3. Kategorie uczestnictwa oraz kryteria oceny: 

a) Wykonawcy oceniani będą w następujących kategoriach wiekowych: 

• I kategoria – do III klasy szkoły podstawowej,  

• II kategoria – od IV do VI klasy szkoły podstawowej, 

• III kategoria – od VII do VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasa gimnazjum. 
 

   b)  Jury konkursu oceniać będzie: 

-  oryginalność występu i aranżację utworu, 

    -  dobór repertuaru  (wyklucza się repertuar patriotyczny i religijny), 

 -  wartość artystyczną występu (ruch sceniczny, interpretacja, wykonanie). 
 

 

REGULAMIN 

Powiatowego Festiwalu Piosenki  „MMiikkoołłaajj    22001188”” 



 

 

c)   Komisja konkursowa przewiduje następujące nagrody:

• I, II, III miejsce   kat. I

• I, II, III miejsce   kat. II

• I, II, III miejsce   kat. III

•  wyróżnienia 

• oraz Nagrodę Główną GRAND PRIX 

Ponadto przewidziana jest nagroda publiczności, którą przyznają widzowie Koncertu Laureatów.
 

4. Przepisy ogólne: 

a) Komisję konkursu powołuje Organizator.

b) Instytucja delegująca (Szkoła, Oś

w danej kategorii. 

c) Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy konkursu (instytucja delegująca).

d) Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga 

            

 

     Szczegółowych informacji na 
codziennie w godz.  od 9

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce

tel. 17

 

 
Załączniki do regulaminu: 

nr 1  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Gminnego Ośrodka Kultury  w Kuryłówce,

nr 2  Karta zgłoszenia, 

nr 3  Oświadczenia: o wyrażeniu zgody o przetwarzaniu danych osobowych,  o wyrażeniu zgody na wykorzystani

wizerunku,  o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, o zapoznaniu się 

z regulaminem Powiatowego Festiwalu Piosenki „Mikołaj 2018”

 

Komisja konkursowa przewiduje następujące nagrody: 

I, II, III miejsce   kat. I 

I, II, III miejsce   kat. II 

I, II, III miejsce   kat. III 

łówną GRAND PRIX  

Ponadto przewidziana jest nagroda publiczności, którą przyznają widzowie Koncertu Laureatów.

rganizator. 

(Szkoła, Ośrodek Kultury lub inna) zgłasza maksymalnie 1

Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy konkursu (instytucja delegująca).  
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielamy
codziennie w godz.  od 900 – 1500     tel. 17 243-80-49,  kom.  508 577

 

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce 

37-303 Kuryłówka 527 

tel. 17 243  80 49, kom. 508 577 774 

e-mail: gokkury@poczta.fm 

www.gokkurylowka.pl 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Gminnego Ośrodka Kultury  w Kuryłówce,

Oświadczenia: o wyrażeniu zgody o przetwarzaniu danych osobowych,  o wyrażeniu zgody na wykorzystani

o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, o zapoznaniu się 

z regulaminem Powiatowego Festiwalu Piosenki „Mikołaj 2018” 

Ponadto przewidziana jest nagroda publiczności, którą przyznają widzowie Koncertu Laureatów. 

1 reprezentanta                                  

temat konkursu udzielamy 
49,  kom.  508 577 774 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Gminnego Ośrodka Kultury  w Kuryłówce, 

Oświadczenia: o wyrażeniu zgody o przetwarzaniu danych osobowych,  o wyrażeniu zgody na wykorzystanie 

o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, o zapoznaniu się                                        


