
REGULAMIN  PRZEGLĄDU PIOSENKI 

,, Z NUTKĄ PRZEZ ŚWIAT’’ 2017 

 

1. Przegląd odbędzie się 16 września 2017 roku w Chocianowskim Ośrodku Kultury,  

ul. Kościuszki 5,   59-140 Chocianów, o godz. 10.00. Planowana godz. zakończenia ok.15.00  

2. W przeglądzie mogą brać udział soliści reprezentujący: przedszkola, szkoły podstawowe, 

gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, parafie, ośrodki kultury oraz inne instytucje. 

3. Aby potwierdzić przyjęcie zaproszenia do udziału w przeglądzie, należy przesłać kartę 

zgłoszenia w nieprzekraczalnym  terminie do  3 września 2017 roku pod adres: 

,, Z NUTKĄ PRZEZ ŚWIAT’’  

Chocianowski Ośrodek Kultury 

Ul. Kościuszki 5 

59-140 Chocianów  

e-mail ; chok5@wp.pl 

lub 

,, Z NUTKĄ PRZEZ ŚWIAT’’  

Fundacja ,,Nutka” 

ul. Witolda Pileckiego  25 

59-140 Chocianów  

e-mail: fundacjanutka@wp.pl 

4. Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej www.chok.pl lub osobiście  

w siedzibie Chocianowskiego Ośrodka Kultury. 

Uwaga!!! 

Zgłoszenia każdego wykonawcy należy dokonać na oddzielnej karcie zgłoszenia. Osoba 

zgłaszająca Wykonawcę jest zobowiązana do podania krótkiej informacji o Wykonawcy. 

5. Każdy wykonawca przedstawia swój program: 2 utwory  w czasie do 10 minut.  

6. Mile widziane jest własne instrumentarium. Jeżeli jednak wykonawca wykorzystuje w czasie 

prezentacji płytę z podkładem muzycznym, nie może ona zawierać nagranych chórków ani 

głosów solowych. Organizatorzy nie zapewniają instrumentarium w miejscu przeglądu, stąd 

wykonawcy, którzy zdecydują się na te formę prezentacji zobowiązani są do posiadania 

własnych instrumentów.  

7. Podkłady muzyczne powinny być nagrane na płycie CD lub Pendrive  w formacie audio lub 

MP 3 i dostarczone do akustyka ( Chocianowski Ośrodek Kultury) najpóźniej do 11.09.2017 

roku. Prosimy zwrócić uwagę na jakość nagrania.  

http://www.chok.pl/


8. Jury oceniając prezentacje uczestników przeglądu, zwróci uwagę na: 

* dobór repertuaru, 

* intonację, 

* dykcję, 

* poziom wykonania, 

* wizerunek sceniczny, 

* ogólny wyraz artystyczny. 

9. Jury przyzna nagrody za I, II, III miejsce w poniższych kategoriach wiekowych: 

I kat. – przedszkola 

II kat – uczniowie klas 1-3 

III kat – uczniowie klas 4-6 

IV kat – uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

10. Potwierdzenie uczestnictwa w Przeglądzie i wszelkie informacje oraz zmiany będą 

publikowane na stronie internetowej: http://chok.pl/  oraz 

https://www.facebook.com/Fundacja-Nutka 

11. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu. 

12.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania wszystkimi materiałami 

zarejestrowanymi dowolną techniką na różnych nośnikach audiowizualnych podczas 

prezentacji, spotkań, i imprez towarzyszących dla celów promocyjnych związanych  

z przeglądem. 

13.Wykonawcy przystępując do przeglądu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie 

swoich danych osobowych w publikacjach związanych z przeglądem.  

DANE DO KORESPONDENCJI I KONTAKTU: 

Fundacja ,,Nutka” 

ul. Witolda Pileckiego  25 

59-140 Chocianów  

e-mail : fundacjanutka@wp.pl 

Tytułem  ,, Z NUTKĄ PRZEZ ŚWIAT’’  

Informacje: 

Prezes Fundacji Polański Jarosław Tel  509-434-172 

 

 

 

http://chok.pl/


KARTA ZGŁOSZENIA PIERWSZEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI POLSKIEJ ,, Z 

NUTKĄ PRZEZ ŚWIAT’’ 2017 

UWAGA! Każdy podmiot artystyczny zgłaszamy na osobnej karcie. 

NAZWA SZKOŁY, 

INSTYTUCJI, 

adres, telefon 

 

Dane uczestnika: imię, 

nazwisko , wiek  

 

Imię i nazwisko opiekuna, 

telefon kontaktowy, adres 

e-mail 

 

Repertuar 

Wykonawca oryginalnej 

piosenki , czas trwania. 

 

Ważne!!! 

Wymagania techniczne 

(ilość mikrofonów, nośnik 

CD, instrumenty, inne), 

potrzeby 

 

Informacje o wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


