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5. Uczestnicy prezentują dwa utwory, tylko i wyłącznie w j. polskim zgodny z tematyką konkursu 
    (poezja śpiewana).
6. Czas prezentacji – do 10 minut.
7. Konkurs będzie rozstrzygany tylko w przypadku wpłynięcia do organizatora co najmniej 4 zgłoszeń 
    w danej kategorii. 
    O nie rozstrzyganiu  konkursu w danej kategorii organizator poinformuje za pośrednictwem strony 
    internetowej.   
8.  Oceny prezentacji dokona Jury powołane przez organizatora. 
9.  Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród odbędzie się 24.05.2018 r.

10.  W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.
11.  Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie. 
      przez DK w Kętach zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi 
      zmianami Dz. U. 133/97 oraz na wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych organizatora.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Domu Kultury w Kętach. 
pok. nr 2, tel. 33 844 86 74 – instruktor: Marta Szymla  lub na stronie internetowej: www.domkultury.kety.pl

32-650 Kęty, ul. Żwirki i Wigury 2a, tel. 33 844 86 70/79
e-mail:   poczta@domkultury.kety.pl,

DomKulturywKetach domkulturywketachwww.domkultury.kety.pl

Organizator: Dom Kultury w Kętach
 
Cele konkursu:
Popularyzacja i promocja wykonawców poezji śpiewanej i ich repertuaru.
Uwrażliwienie na dbałość i estetykę wykonania utworów.  
Popularyzacja oraz promocja poezji, w szczególności śpiewanej. 

Założenia regulaminowe:
1. W konkursie mogą brać udział dzieci, a także młodzież i dorośli.
2. Nagrody przewidziane są w dwóch kategoriach: soliści oraz duety.
3. Każda kategoria będzie rozpatrywana w trzech kategoriach wiekowych:
    I kat:      dzieci do 15 lat 
    II kat:     młodzież 15-20 lat
    III kat:   dorośli powyżej 20 roku życia
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Domu Kultury w Kętach (pocztą lub osobiście)
   wypełnioną kartę zgłoszeniową. Konkurs odbędzie się 26.04.2018 r.   do dnia 09.04.2018 r.
    Dane do wysyłania karty zgłoszenia (w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego):

                                                            Dom Kultury w Kętach
                                                                       32-650 Kęty
                                                            ul. Żwirki i Wigury 2a    

Kartę zgłoszenia można dostarczać osobiście do pok. nr 2 w DK.
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