
ZASADY  REGULAMINOWE 
XXVI KOLUSZKOWSKIEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI 2022 

 

I CEL IMPREZY 
➢ Popularyzacja śpiewu wśród dzieci i młodzieży, 
➢ Konfrontacje dorobku artystycznego, 
➢ Rozbudzanie i rozwijanie aktywności muzycznej, 
➢ Kształtowanie u uczestników wiary w siebie, umiejętności wystąpień publicznych, radości  

z reprezentowania swojego talentu. 

II TERMIN I MIEJSCE 

 15 listopada 2022 od godz. 9.00 – konkurs, wręczenie nagród i koncert laureatów MOK Kino 

„Odeon 3D” ul. 3 Maja 2 w Koluszkach 
 

III UCZESTNICY 
W przeglądzie mogą wziąć udział soliści w przedziale wiekowym od I klasy szkoły podstawowej do 22 
roku życia. Uczestnicy zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe: 

➢ I kategoria - szkoły podstawowe klasy I - III 
➢ II kategoria - szkoły podstawowe klasy IV - VI 
➢ III kategoria - szkoły podstawowe klasy VII – VIII  
➢ IV kategoria - szkoły ponadpodstawowe i starsi do 22 roku życia 
 

IV WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Wykonawca prezentuje jeden dowolny utwór 
2. Wszyscy wykonawcy przesyłają karty zgłoszeniowe do dnia 07.11.2022r.                                                                            

na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. 3 Maja 2,                                                             
e-mail: mokkoluszki@interia.pl  tel./fax. 44 714 58 80 (warunkiem uczestnictwa w konkursie 
jest przesłanie w terminie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z podpisanymi zgodami oraz 
klauzulą) 

3. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający. 
4. Zaleca się własne półplaybacki zarejestrowane na pendrive.  

Ze względów organizacyjnych niemożliwe jest wykorzystanie instrumentów perkusyjnych 
podczas konkursu. 

V KOSZTY ORGANIZACYJNE 
➢ Koszty organizacji Przeglądu ponoszą organizatorzy. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt 

własny lub koszt organizacji delegującej. 
➢ Organizatorzy nie zapewniają posiłków. 
 

VI OCENA WYSTĘPU 
Jury powołane przez organizatorów będzie oceniało: 

➢ warunki głosowe 
➢ dobór repertuaru 
➢ interpretację 
➢ aranżację 
➢ ogólny wyraz artystyczny 

 

VII NAGRODY 
Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych otrzymują za I, II i III miejsce - dyplomy i nagrody. 
Miejski Ośrodek Kultury zastrzega sobie możliwość opublikowania danych osób, które otrzymały 
dyplomy i nagrody w ramach dokumentowania konkursu.  
 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Za sprzęt uczestników zagubiony podczas imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. 
Interpretacja w/w Regulaminu należy do Organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość 
innego podziału nagród lub przyznania wyróżnień specjalnych. 
 

BIURO ORGANIZATORA 
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w KOLUSZKACH 

ul. 3 Maja 2, 95 – 040 KOLUSZKI 
tel. (44)714 58 80 


