
REGULAMIN
XXI REGIONALNEGO PRZEGLĄDU DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW

,,Piękna Nasza Niepodległa”

ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Kultury im. A. Kamińskiego w Pruszkowie 
reprezentowany przez - Dyrektora, Ewę Sowę
ZAŁOŻENIA I CELE PRZEGLĄDU: 
- pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa w muzyce i śpiewie w związku z przypadającą na rok 2018, 
100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości
- propagowanie treści patriotycznych poprzez śpiew
- stworzenie amatorskim zespołom, chórom i solistom, możliwości wymiany doświadczeń między 
uczestnikami i instruktorami, którzy z nimi pracują
- pielęgnowanie tradycji działalności zespołów artystycznych 
- oddziaływanie na szersze kręgi społeczne poprzez upowszechnianie właściwych wzorów spędzenia 
wolnego czasu 
- inspirowanie seniorów do szukania nowych form pracy artystycznej
ZASADY ORGANIZACYJNE PRZEGLĄDU: 
1. Uczestnictwo w przeglądzie: 
Serdecznie zapraszamy do udziału w przeglądzie wszystkich Twórczych Seniorów - zespoły 
artystyczne i osoby indywidualne.  
2.Uczestnicy przygotowują prezentacje o charakterze wokalnym, wokalno-instrumentalnym, 
w kategoriach:
- soliści
- zespoły
- chóry
3. Prezentowany repertuar stanowić powinny polskie pieśni i piosenki patriotyczne, żołnierskie  
i legionowe z różnych okresów historycznych 
4. Czas prezentacji nie może przekroczyć:
- zespoły, chóry: 15 min, soliści : 6 min
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania występu po znacznym przekroczeniu czasu 
regulaminowego.
5. Kolejność prezentacji ustala organizator. 
Zawiadomienia z dokładnym programem przeglądu uczestnicy otrzymają do:08.10.2018 r.  
6. Terminy:
Przegląd odbędzie się w dniu 13.10.2018r./ sobota / od godz.12.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w 
nowej siedzibie ul. Bohaterów Warszawy 4 – CKiS
Inne:
7. Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby MOK (osobiście, listowanie 
lub mailowo) do 01.10.2018 r.
8. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa przeglądu dostępne na stronie www.mok-kamyk w 
zakładce: ,,Aktualności”
9. Koszty związane z udziałem w przeglądzie pokrywają sami uczestnicy lub placówki delegujące. 
10. Po zakończeniu prezentacji zapraszamy na zabawę taneczną dla uczestników przeglądu. 

Prosimy o potwierdzenie udziału w zabawie!

Kontakt: MOK 05-800 Pruszków, ul. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej 5
           Tel.: ( 22) 728 39 40,42,44  

                 e-mail: instruktorzy@mok-kamyk.pl
           www.mok-kamyk.pl

http://www.mok-kamyk.pl/
http://www.mok-kamyk/

