
REGULAMIN  I PRZEGLĄDU PIOSENKI POLSKIEJ 

„GIK-HIT”  

BOŻEPOLE WIELKIE 3.06.2017r. 

 

1. Przegląd odbędzie się w ramach Festynu Rodzinnego w Bożympolu Wielkim 03.06.2017r.  o 

godzinie 16:00. 

2. Przegląd ma charakter otwarty i jest skierowany do mieszkańców Gminy Łęczyce. 

3. Cele konkursu: 

- propagowanie kultury muzycznej  

- wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

- promocja wykonawców biorących udział w konkursie 

- rozwijanie talentów estradowych 

4. W Przeglądzie mogą brać udział: soliści, zespoły wokalno-instrumentalne oraz chóry 

reprezentujące: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, Koła Gospodyń Wiejskich oraz 

inne instytucje. 

5. Aby potwierdzić przyjęcie zaproszenia do udziału w Przeglądzie, należy przesłać kartę 

zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do  24 maja 2017 roku pod adres:  kontakt@gik-

leczyce.pl  

Uwaga! Zgłoszenia każdego wykonawcy należy dokonać na oddzielnej karcie zgłoszenia (w 

załączeniu). Zgłoszenie kilku wykonawców na jednej karcie, a także zgłoszenia nieczytelne i 

niekompletne nie będą rozpatrywane.  

6. Osoba zgłaszająca Wykonawcę jest zobowiązana do podania krótkiej informacji                o 

Wykonawcy. 

7. Każdy wykonawca przedstawia swój program: 2 utwory w języku polskim. Cały program nie 

może przekroczyć 10 minut. Prosimy pamiętać, by repertuar był dopasowany do wieku 

Wykonawcy. 

8. Mile widziane jest własne instrumentarium. Jeżeli jednak wykonawca wykorzystuje        w 

czasie prezentacji płytę z półplaybackiem, nie może ona zawierać nagranych głosów 

solowych. Organizatorzy nie zapewniają instrumentarium w miejscu Przeglądu, stąd 

wykonawcy, którzy nie posiadają nagranych podkładów, muszą przyjechać z własnymi 

instrumentami.  

9. Podkłady muzyczne powinny być nagrane na płycie CD w formacie audio lub mp3            i 

dostarczone (podpisane) do akustyka bezpośrednio przed występem. Prosimy zwrócić uwagę 

na jakość płyt. 

10.  Opiekun grupy, dyrygent czy nauczyciel może śpiewać razem z grupą, akompaniować,  

dyrygować. 

11.  Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają upominki oraz dyplomy za udział. Instytucje 

delegujące zobowiązane są do zapewnienia opieki nad uczestnikami podczas całego pobytu w 

Bożympolu Wielkim zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

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 i ogłoszeniu wyników. 

14. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników. 
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15.  Dane kontaktowe Organizatora: 

 

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach 

z siedzibą w Strzebielinie 

ul. Tuwima 4 

Tel. 58 676 16 99 

mail: kontakt@gik-leczyce.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA NA I PRZEGLĄD PIOSENKI POLSKIEJ  

GIK HIT 2017 

UWAGA! Każdy podmiot artystyczny zgłaszamy na osobnej karcie. 

 

NAZWA SZKOŁY, INSTYTUCJI ITP. 

adres, telefon 

  

Dane uczestnika (ów); Nazwa zespołu (koniecznie proszę wpisać liczbę uczestników, wiek oraz nazwę 

szkoły, instytucji, którą reprezentują)  

 

 

Imię i nazwisko opiekuna 

 

 

telefon kontaktowy, adres e-mail 

 

  

Repertuar (tytuł piosenki, autorzy, czas trwania występu) 

1. 

 

2. 

 

Ważne!!! 

Wymagania techniczne (ilość mikrofonów, nośnik CD, instrumenty, inne potrzeby) 

 

  

Informacje dla zapowiadających (parę słów o wykonawcy) 

 


