
 
 

Giełda Piosenki Turystycznej 
 

 

   
 
28 kwietnia 2017 r. - piątek 
godzina 9.00 

Regulamin Konkursu 
 
Organizator:  
Ośrodek Kultury Gminy Lubin 
tel. 76 845 59 86, fax 76 844 82 33 
mail: sekretariat@okgminalubin.pl,  
www.okgminalubin.pl, www.facebook.com/okgminalubin 
 
Cele: 
 Popularyzacja piosenek turystycznych w środowisku młodzieży szkolnej. 
 Wymiana doświadczeń z zakresu działalności kulturalnej młodzieży. 
 Poznanie i upowszechnianie wiedzy na temat historii, kultury, walorów przyrodniczych  

i krajoznawczych Gminy Lubin. 
 
Warunki uczestnictwa: 
 Dostarczenie podpisanego zgłoszenia i oświadczenia do 25.04.2017 r. dołączonych do 

regulaminu na adres organizatora.  
 Giełda Piosenki odbędzie się 28.04.2017 r. w świetlicy Wiejskiej w Goli – Gola10b. 
 Można wystąpić solo lub zespołowo (max. 10 osób) 
 Udział w giełdzie bierze cała zgłoszona drużyna bez opiekuna, dopuszczalny akompaniament 

przez opiekuna. 
 Drużyna może zaprezentować max. 3 piosenki o tematyce turystycznej. 
 Organizator zastrzega, że instrumentami muzycznymi mogą być wyłącznie instrumenty 

proste, nie elektronicznie, które można zabrać na wycieczkę  
 O kolejności prezentacji piosenek decyduje wylosowany numer startowy. 
 
Jury oceniać będzie: wartość literacką, muzyczną, interpretację, aranżację muzyczną dobór 
utworów. Jury przyzna nagrodę główną za całość programu w kategoriach szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. 
 
Postanowienia dodatkowe: 
 Młodzież szkolna udział bierze pod opieką nauczyciela/opiekuna. 
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.    
 
Plan imprezy: 
    9.00  Powitanie wszystkich drużyn turystycznych i losowanie kolejności prezentacji 

muzycznych. 
    9.10 Prezentacje konkursowe na scenie. 
  11.00 Rajd pieszy na Grzybową Górę i powrót. 
  13.00  Podsumowanie Giełdy Piosenki Turystycznej ’ 2017 
 
                                                       Do spotkania na giełdzie 
 

mailto:sekretariat@okgminalubin.pl
http://www.okgminalubin.pl/
http://www.facebook.com/okgminalubin


Ośrodek Kultury Gminy Lubin 
Giełda Piosenki Turystycznej – 28.04.2017 r. (piątek) 

Karta zgłoszeniowa 

1. Nazwa i rodzaj: solista, zespół /* ……………………………………………………………… 

2. Nazwa, adres i telefon placówki delegującej lub osoby dorosłej (w przypadku zgłoszeń indywidualnych):  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Utwór przygotowany na giełdę (autor…): ……………………………………………………………..………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Imiona i nazwiska wykonawców (wiek- dotyczy dzieci i młodzieży, adres zamieszkania, telefon, e-mail): 

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Imiona i nazwiska opiekunów artystycznych – kontakt (telefon, e-mail) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Osiągnięcia zespołu (solisty) – krótka charakterystyka: …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Jakie będą wykorzystane instrumenty (wymienić)  …………………………………………………………... 

Oświadczenie 

Przyjmuję warunki regulaminu konkursu  i wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzane moich 
danych osobowych przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin w celach promocyjnych i marketingowych. Mam 
do nich prawo wglądu. 
 
Data………………………………………              Podpis  .…………………………………………..………… 
 
W przypadku osób nieletnich wymagany jest podpis prawnego opiekuna. 
* niepotrzebne skreślić 
 



 
Oświadczenie 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego 
dziecka w mediach zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości organizowanych przez 
Ośrodek Kultury Gminy Lubin w celu informacji i promocji Ośrodka.  

Imię i nazwisko dziecka Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna 
prawnego*   

Czytelny podpis rodzica/opiekuna 
prawnego* 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

*niepotrzebne skreślić 

 

……………………………………………….., dnia………………………….. 


