Wola Osowińska, 21 października 2021 roku.

Regulamin konkursu
pt.
Śpiewajmy Ojczyźnie
§1
Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej
(adres: Wola Osowińska, ul. Wesoła 29, 21-345 Borki, email: gok@gokisborki.pl), dalej GOKiS, Gminna
Biblioteka Publiczna w Borkach (adres: Borki ul Spółdzielcza 1, 21-345 Borki, email:
gbp@gminaborki.pl), dalej GBP.

2. Celem konkursu jest:
3.
4.

5.

kultywowanie i upowszechnianie patriotyzmu,
uwrażliwienie dzieci i młodzieży oraz dorosłych na muzykę.
Sponsorem nagród w konkursie jest GOKiS.
Termin ogłoszenia konkursu: piątek 22 października 2021 roku.
Termin dostarczenia zgłoszeń: wtorek 9 listopada 2021 roku do godz. 17:00.
Termin rozpoczęcia przesłuchań: czwartek 11 listopada 2021 roku o godz. 13:30.
Termin ogłoszenia wyników: czwartek 11 listopada 2021 roku po zakończeniu przesłuchań.
Miejsce przeprowadzenia konkursu – GBP w Borkach ul. Spółdzielcza 1 (sala widowiskowa).
§2
Zasady i przebieg konkursu

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie na adres mailowy Organizatora skanu lub
zdjęcia Karty zgłoszeniowej (zał. nr 1 do Regulaminu) lub osobiście oryginału na adres: Wola Osowińska
ul. Wesoła 29.
Każdy z uczestników przygotowuje jeden utwór słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej do
wykonania na scenie przy podkładzie mechanicznym lub akompaniamencie (organizator nie zapewnia
akompaniatora).
Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania podkładu na nośniku USB w formacie mp3 lub
wave. W przypadku akompaniamentu zobowiązany jest do posiadania własnych instrumentów.
Organizator zapewnia nagłośnienie.
Zwycięzców wyłoni komisja powołana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borkach z/s w Woli
Osowińskiej.
W konkursie zostaną przyznane nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w następujących
kategoriach:
- soliści,
- zespoły.
Ogłoszenie zwycięzców nastąpi Bezpośrednio po zakończeniu przesłuchań w dniu konkursu na stronie
Facebook Organizatora („Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej” pod
adresem
https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-i-Sportu-w-Borkach-zs-w-WoliOsowi%C5%84skiej-274546869312953/ ) oraz na stronie internetowej (www.gokisborki.pl), zgodnie z §
1 ust. 4 Regulaminu. Bezpośrednio po konkursie na scenie.
§3
Nagrody

1.
2.
3.
4.

Nagrody zostaną przyznane za I, II oraz III miejsce w każdej kategorii.
Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
Nie istnieje możliwość przenoszenia nagród na inne osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody GRAND PRIX.

Strona 1 z 2

5.
6.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody za poszczególne miejsca w konkursie.
Miejsce I – 300zł,
Miejsce II – 200zł,
Miejsce III – 100zł.
§5
Postanowienia końcowe

1.
2.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu konkursu oraz
polityki prywatności (Zał. nr 2 do Regulaminu).
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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