
                  

  

 

 

 

 

 

  R E G U L A M I N 
 
 

 I. ORGANIZATOR PRZEGLĄDU 
 Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie i Rada Programowa Gminy Mietków 
 
 II.CEL PREZENTACJI 
Przegląd jest okazją do konfrontacji dorobku zespołów śpiewaczych z terenu naszego 

kraju. Stanowi doskonałą okazję do integracji środowisk twórczych kontynuujących 

tradycje i zwyczaje naszych przodków oraz stwarza możliwość wymiany doświadczeń. 

Jednocześnie jest okazją do promocji twórczości i dorobku artystycznego twórców, jak i 

zespołów folklorystycznych. 

 

 III.UCZESTNICY PRZEGLĄDU 
W Przeglądzie mogą wziąć udział: kapele ludowe, folklorystyczne, zespoły śpiewacze. 
 
 IV. MIEJSCE I TERMIN 
Plaża nad Zalewem Mietkowskim od strony wsi Borzygniew 16-17  maja 2015 r. 
  
V. ZGŁOSZENIA 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa  30 marca 2015 roku na adres  

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie 

ul. Spóldzielcza 6 

55-081 Mietków 

lub  biuro@gokmietkow.pl 

Zgłoszenia w formie elektronicznej lub tradycyjnej przyjmujemy tylko na kartach 

zgłoszeniowych organizatora. Prosimy zespoły o przesłanie razem ze zgłoszeniem nagrań 

demo lub linków do nagrań i filmów wideo zamieszczonych w internecie. 

Spośród nadesłanych zgłoszeń, powołana przez Organizatora Komisja Weryfikacyjna 

wyłoni uczestników przeglądu, którzy zostaną powiadomieni o swoim udziale telefonicznie 

oraz pocztą elektroniczną. 

 
 VI. KRYTERIA OCENY I NAGRODY 

Przegląd nie zakłada wprowadzenia współzawodnictwa, ideą "Śpiewania" jest prezentacja 

dorobku artystycznego poszczególnych zespołów. Każdy z wykonawców uhonorowany 



zostanie dyplomem i równorzędną nagrodą. 

 

 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

� organizator ustala kolejność występów, 

� zespoły przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji patronującej, 

� długość prezentacji jednego zespołu (razem z instalacją na scenie) nie 

może przekroczyć 20 minut, 

� organizator zapewnia jeden poczęstunek, 

� po przybyciu na miejsce imprezy zespoły są zobowiązane zgłosić się do 

Organizatora  w celu rejestracji i odbioru talonów, 

� po swoim występie zespoły są zobowiązane zgłosić się do Organizatora w 

celu odbioru nagrody, 

� każdy z zakwalifikowanych zespołów jest zobowiązany do promocji 

Przeglądu z wykorzystaniem portali społecznościowych i stron 

internetowych własnych lub instytucji patronujących (w ramach 

możliwości), 

� w sprawach spornych decydujący głos należy do Organizatora, 

� Organizator zastrzega sobie prawo do: 

- zmiany harmonogramu kolejności występów 

- dokumentowania i późniejszego wykorzystania wizerunku, zdjęć, materiałów audio i 

wideo, prezentacji konkursowych w radio, telewizji i innych materiałach promocyjnych bez 

wypłacania honorariów. 

- zmian w regulaminie bez powiadamiania uczestników Przeglądu. 

 

 

Szczegółowe informacje: 

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie 

ul. Spółdzielcza 6 

55-081 Mietków 

71 31-68-254 

www.gokmietkow.pl 

biuro@gokmietkow.pl 


