
XII POWIATOWY KONKURS ZESPOŁÓW INSTRUMENTALNYCH 
I WOKALNO - INSTRUMENTALNYCH 

pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego
Stary Sącz - 2021

R E G U L A M I N

Cel imprezy: Popularyzacja zainteresowań muzycznych, poszukiwanie i  promowanie 
talentów. Umożliwienie młodzieży występu na scenie oraz konfrontacji 
własnych umiejętności z rówieśnikami.
 

Organizator: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu
 
Współorganizatorzy: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu

Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, ul. Batorego 23 
33-340 Stary Sącz 

Uczestnicy: Zespoły Instrumentalne i Instrumentalno – Wokalne

Zgłoszenia: Do 30 kwietnia 2021r. wyłącznie na załączonej karcie zgłoszenia               
na adres organizatora: PMDK – 33-340 Stary Sącz, ul. Partyzantów 15,          
tel. 18-446-22-55 e-mail: pmdk@pro.onet.pl Regulamin i karta zgłoszenia           
do pobrania na stronie: www.pmdkstarysacz.pl

Postanowienia: Komisja Konkursowa w dniu 13 maja 2021 roku o godz. 10:00                       
po przesłuchaniu uczestników wyłoni laureatów konkursu. (zastrzegamy 
sobie prawo zmiany godziny, terminu, formy lub odwołania konkursu w 
związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju o czym organizatorzy będą 
informować)

Uwagi: Każdy zespół przygotowuje dwa utwory. Czas trwania obu utworów nie 
może przekroczyć 7 minut. Jury ocenia brzmienie, muzykalność, 
intonację, poczucie rytmu, dobór repertuaru, aranżację, zachowanie 
sceniczne. Organizator zapewnia nagłośnienie, perkusję, dwa wzmacniacze 
gitarowe i jeden basowy.

Nagrody: Wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Odbiór dyplomów i nagród możliwy jest do 30 czerwca.
Zgłoszenie się na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na publikacje 
wizerunku.

Uwagi: Koszty przejazdu, pobytu pokrywają instytucje delegujące. 

mailto:pmdk@pro.onet.pl


XII POWIATOWY KONKURS ZESPOŁÓW INSTRUMENTALNYCH 
I WOKALNO - INSTRUMENTALNYCH 

pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego
Stary Sącz - 2021

KARTA ZGŁOSZENIA

1. Nazwa zespołu

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

2. Skład zespołu / imię i nazwisko, wiek, członków zespołu /
    ………………………………………………………………………………………………...……………...
    ………………………………………………………………………………………………...……………...
    ………………………………………………………………………………………………...……………...
    ………………………………………………………………………………………………...……………...
    ………………………………………………………………………………………………...……………...
    ………………………………………………………………………………………………...……………...
    ………………………………………………………………………………………………...……………...
    ………………………………………………………………………………………………...……………...
    ………………………………………………………………………………………………...……………...

3. Nazwa instytucji patronującej

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

4. Dokładny adres, nr telefonu

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

5. Imię i nazwisko opiekuna, instruktora, nr telefonu

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

6. Utwór:

a) ………………………………………………………………………………………………...……………...

b) ………………………………………………………………………………………………..……………...                     / tytuł, imię i nazwisko kompozytora i autora tekstu lub wykonawcy, czas /

Zamieszczone w niniejszym formularzu dane osobowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 
883), zostały podane dobrowolnie. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu.

                                                                                              …………………………………………………
/czytelny podpis/
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