
GIEŁDA PIOSENKI TURYSTYCZNEJ ‘2018 

 

REGULAMIN 

 
Organizator:  Ośrodek Kultury Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I lok. 3, 59-300 Lubin 

www.okgminalubin.pl , https://www.facebook.com/okgminalubin 

tel/fax: 76/844 82 33, tel. 76/845 59 86,  sekretariat@okgminalubin.pl 

 

 

Termin i miejsce:   27 kwietnia 2018 r. (piątek) – godz. 9:00 – Świetlica Wiejska w Goli.  

 

Cele: 

 Popularyzacja piosenek turystycznych w środowisku młodzieży szkolnej. 

 Wymiana doświadczeń z zakresu działalności kulturalnej młodzieży. 

 Poznanie i upowszechnianie wiedzy na temat historii, kultury, walorów przyrodniczych  

i krajoznawczych Gminy Lubin. 

 

Uczestnictwo: Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i innych placówek kulturalnych  

i oświatowych.  

 

Zasięg: Otwarty. 

 

Założenia organizacyjne: 

 Prezentacje mogą być solowe lub zespołowe (max. 10 osób). 

 Udział w giełdzie bierze cała zgłoszona grupa bez opiekuna, dopuszczalny akompaniament przez 

opiekuna. 

 Drużyna może zaprezentować max. 3 piosenki o tematyce turystycznej. 

 Organizator zastrzega, że instrumentami muzycznymi mogą być wyłącznie instrumenty proste, nie 

elektroniczne, które można zabrać na wycieczkę. 

 O kolejności prezentacji piosenek decyduje wylosowany numer startowy. 

 Zapisy na Kartach zgłoszeń dołączonych do regulaminu – przyjmuje Organizator przeglądu  

w terminie do 23.04.2018 r. Po terminie zgłoszeń nie przyjmujemy! 

 

Kryteria oceny: 

Ocenie podlegać będzie: wartość literacka, muzyczna, interpretacja, aranżacja muzyczna, dobór utworów. 

Nagrody:  

Organizator przewiduje nagrodę główną za całość programu w kategoriach szkół podstawowych  

i gimnazjalnych oraz dyplomy dla uczestników giełdy. 

 

Dodatkowe informacje: 

 Prosimy o czytelne i dokładne wypełnianie karty zgłoszeń. 

 Młodzież szkolna bierze udział pod opieką nauczyciela/opiekuna 

 Nadesłanie karty zgłoszeniowej na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia  

4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), dobrowolnym wyrażeniem zgody na 

nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz utworów audiowizualnych (w tym 

nagrań, fotografii, itp.) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach medialnych 

prowadzonych przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin i Urząd Gminy Lubin. Zgoda obejmuje 

wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć oraz nagrań za pośrednictwem dowolnego 

medium w dowolnym celu. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 Koszty związane z przyjazdem uczestników ponosi instytucja zgłaszająca. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 

Plan imprezy: 

  9:00 Powitanie wszystkich drużyn turystycznych i losowanie kolejności prezentacji muzycznych. 

  9:10 Prezentacje konkursowe na scenie. 

11:00 Rajd pieszy na Grzybową Górę. 

13:00 Podsumowanie Giełdy Piosenki Turystycznej ‘2018 

 

http://www.okgminalubin.pl/
https://www.facebook.com/okgminalubin
mailto:sekretariat@okgminalubin.pl


 GIEŁDA PIOSENKI TURYSTYCZNEJ ‘2018 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 
 

Nazwa i rodzaj: solista/zespół* ……………………………………………………………………………… 

 

OPIEKUN artystyczny (telefon, e-mail)  ………………………………………………….………………… 

 

PLACÓWKA (adres, telefon, e-mail) .………….……………………………….…………………………... 

 

………………………………………………………………………..………………………………………. 

 

TYTUŁY utworów przygotowanych na giełdę, autor: 

 

………………………………………………………………………..………………………………………. 

 

………………………………………………………………………..………………………………………. 

 

………………………………………………………………………..………………………………………. 

 

IMIONA I NAZWISKA WYKONAWCÓW: 

 

………………………………………………………………………..………………………………………. 

 

………………………………………………………………………..………………………………………. 

 

………………………………………………………………………..………………………………………. 

 

………………………………………………………………………..………………………………………. 

 

………………………………………………………………………..………………………………………. 

 

………………………………………………………………………..………………………………………. 

 

………………………………………………………………………..………………………………………. 

 

………………………………………………………………………..………………………………………. 

 

………………………………………………………………………..………………………………………. 

 

………………………………………………………………………..………………………………………. 

 

OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁU/SOLISTY (krótka charakterystyka): …………………………………………… 

 

………………………………………………………………………..………………………………………. 

 

………………………………………………………………………..………………………………………. 

 

JAKIE BĘDĄ WYKORZYSTYWANE INSTRUMENTY (wymienić): ……………..…………………….. 

 

………………………………………………………………………..………………………………………. 

 

 

 

 

…………………………     ………………………………..………… 

               Data                                                                                                 Podpis 

 
W przypadku osób nieletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna 

*niepotrzebne skreślić 


