Z okazji przypadającej w 2018 r.
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
Miejski Ośrodek Kultury w Policach wraz z gminami Police, Nowe Warpno, Dobra,
Kołbaskowo oraz Starostwem Powiatowym w Policach,
zapraszają do wzięcia udziału
w Powiatowym Przeglądzie Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Ułani, Ułani”.
Celem konkursu jest popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznych,
kultywowanie tradycji i postaw patriotycznych.

REGULAMIN
POWIATOWEGO PRZEGLĄDU PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
„Ułani, Ułani”

ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury w Policach

MIEJSCE KONKURSU:
Sala widowiskowa MOK Police, ul. Siedlecka 1a
Konkurs jest przeglądem amatorskim, którego uczestnikami mogą być zespoły oraz soliści.
Wykonawcy przygotują dwie pieśni /piosenki/ o tematyce patriotycznej. Organizator, po
uzgodnieniu wymagań technicznych, zagwarantuje wykonawcom odpowiednie warunki oraz
środki techniczne do prezentacji utworów. Zapewniamy fortepian.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy do 27.04. 2018 r. dostarczą swoje zgłoszenie
na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Policach, ul. Siedlecka 1a, 72-010 Police lub drogą
elektroniczną na adres: mok@mokpolice.pl

Konkurs obejmuje kategorie wiekowe:
I kategoria - dzieci do lat sześciu
II kategoria - dzieci w wieku siedem – dziewięć lat
III kategoria - dzieci w wieku dziesięć – trzynaście lat
IV kategoria - młodzież w wieku czternaście – osiemnaście lat
V kategoria - dorośli
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 12. 05. 2018. Początek o godz. 10.00.
Karta zgłoszenia powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres i wiek uczestnika,
repertuar. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
OCENA PRZEGLĄDU:
Występy uczestników oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. Najlepszemu
wykonawcy w każdej kategorii wiekowej Jury przyzna nagrodę oraz zapewni udział w
koncercie „Śpiewnik patriotyczny”. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.

Uczestnik przeglądu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb MOK
Police związanych z konkursem – zgodnie z Ustawą z dn. 29. 08. 1997r. o Ochronie Danych
Osobowych (dz. U. Nr 133 poz. 833). Uczestnik wyraża zgodę na dokonanie nagrań audio i
video podczas przeglądu i koncertu i nieodpłatne umieszczenie ich na portalach
internetowych a także emisję nagrań w lokalnych mediach.

Osoba do kontaktu: Piotr Szkocki, tel. 600 036 868

