
 

REGULAMIN 

IX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Zapomnianej 
 

 

 

1. 0rganizatorzy: 
 Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze 

 Rada Gminy Andrespol  

2. Cel  imprezy: 

 Festiwal stanowi jedną z form realizacji programu inspirowania i  kultywowania 
amatorskiej  twórczości  artystycznej  oraz  tradycji  regionalnych, 

 Przegląd  jest  miejscem  spotkania  wykonawców  z  terenu  całego  

województwa  w  celu  nawiązania  kontaktów,  wymiany  repertuaru  oraz  
zaprezentowania  starych,  zapomnianych pieśni,  piosenek  i  przyśpiewek  

ludowych. 

3. Uczestnictwo: 
 W  przeglądzie  mogą  brać  udział artyści amatorzy  z  całego  województwa,  

wykonawcy  piosenek  i  przyśpiewek  ludowych,  reprezentujący  instytucje  

kultury,  organizacje  społeczne i Koła Zainteresowań działające  w  środowisku  
wiejskim i miejskim. 

 W Festiwalu mogą brać udział wyłącznie osoby dorosłe. 

 Soliście może towarzyszyć zespół akompaniujący w  takim  składzie, aby  łączna  

ilość  wykonawców  biorących udział w prezentacji  nie przekroczyła 30 osób. 
 Każdy  uczestnik  przeglądu  prezentuje maksymalnie trzy zapomniane, bardzo 

stare piosenki  lub  przyśpiewki  ludowe (najmniej popularne) (łączny czas 

prezentacji nie może przekroczyć 15 minut – wraz z wejściem i zejściem ze 
sceny). 

 Każdy uczestnik  festiwalu WPŁACA WPISOWE W WYSOKOŚCI  15 zł od osoby. 

 Wszystkie zespoły otrzymają pamiątkę z uczestnictwa w festiwalu. 
4. Termin  i  miejsce  imprezy: 

9 czerwca 2018 roku  /sobota/  

godz. 1000  1630   - prezentacje festiwalowe (impreza otwarta  z udziałem  

publiczności).   Godz. 17.00 – ogłoszenie wyników.                                                      
5. Zgłoszenia: 

     Kartę  zgłoszenia uczestników należy przesłać  w terminie do 5 czerwca 2018r.   

na adres: Gminny Ośrodek Kultury 

95-020 Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 64 
tel/fax  42  213 22 96 

e-mail: gokwisniowagora@wp.pl 

wisniowagora.pl 
6. Postanowienia  końcowe: 

 Uczestnicy przeglądu przyjeżdżają na koszt  własny  lub  instytucji  delegującej. 

 Organizatorzy  zapewniają uczestnikom pamiątkowe statuetki i  poczęstunek. 
 Występy w tegorocznym festiwalu podlegają ocenie Jury. Przewidziane 

nagrody to: Grand Prix – 300 zł, I nagroda – 200 zł, II nagroda – 150 zł, III 

nagroda – 100 zł. 
 

                                        Serdecznie zapraszamy ! 
                                               Liczymy na świetną zabawę  
                                               z Państwa udziałem!  
                                           Małgorzata Kopczyńska - Żeno  
 

 

mailto:gokwisniowagora@wp.pl


   
                                Karta  zgłoszenia 

IX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Zapomnianej 

 

1. Imię  i  nazwisko  wykonawcy /zespołu/:    .......................................................... 

2. Ilość osób w zespole ………………………………………………….. 
 

 

3. Instytucja  patronująca  
(adres, nr telefonu, województwo)......................................................................... 

 

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

 

Tytuły  utworów: 

a) 
b) 

c) 

 
4. Kierownik Zespołu lub Kapeli   nr kontaktowy  

 

............................................................................................................................ 
 

 

 
 

4.  Krótka charakterystyka wykonawcy /zespołu/:   

 

............................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 

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

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

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

 

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

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

miejscowość,  data                                                     Instytucja delegująca 

 
 

 

     Uwaga!  
Kartę  zgłoszenia  należy  wypełnić  osobno  dla  każdego  wykonawcy /zespołu/.   
 
Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych 
osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu, w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883)       


