
REGULAMIN   
    

I PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ 
KLUBÓW SENIORA ORAZ 

 KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 
 

Glinojeck  
22.09.2017 r.  

Godz.1000 

 

Organizatorzy: 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku 
 
 
I. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEGLĄDU  
 
          1. Cele  przeglądu  obejmują :  
 
a) zapoznanie się z różnymi formami amatorskiej twórczości Klubów 

Seniora i organizacji zrzeszających seniorów oraz Kół Gospodyń 
Wiejskich, 

b) stworzenie możliwości konfrontacji twórczości artystycznej, 
c) oddziaływanie i propagowanie szerszym kręgom społecznym 

właściwych wzorców spędzania wolnego czasu.  
d) integracja członków Klubów Seniora i Kół Gospodyń Wiejskich 
 
 
II. KATEGORIE, KRYTERIA OCENY I NAGRODY  
 
        1. FORMA SCENICZNA  
          
 Zgłaszający swój udział przygotowują repertuar o dowolnej tematyce : 
-    zespoły wokalne, instrumentalne, chóry i kapele – do 15 min. 
- kabarety – do 15 min. 
- małe formy teatralne – do 20 min. 
 

 
 

2. FORMA RĘKODZIEŁO - KAŻDY KLUB ZGŁASZAJĄCY 
RĘKODZIEŁO MOŻE DOSTARCZYĆ DO PIĘCIU PRAC 
 

              Formy plastyczne: 
          -   grafika, 
          -   malarstwo, 
          -   rzeźba . 
              Rękodzieło artystyczne : 
          -   wikliniarstwo 
          -   haft 
          -   gobelin i inne .  
 
 
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 08.09.2017 
 
III.  NAGRODY 
 
Prace i prezentacje będą oceniane przez jury powołane przez 
organizatora. Za najlepsze prace i prezentacje będą przyznane nagrody. 
 
IV. UWAGI KOŃCOWE: 

 
Prace powinny być opatrzone tytułem i godłem wykonawcy.                 
W dołączonej kopercie prosimy podać imię i nazwisko autora, nazwę     
i adres Klubu Seniora lub Koła Gospodyń Wiejskich.   
 
Nadsyłanie prac na konkurs jest jednocześnie zgodą na ich bezpłatne 
wykorzystywanie (wystawiennictwo, publikacje) przez okres jednego 
miesiąca po przeglądzie.  
 
Organizatorzy nie zapewniają kosztów przejazdu.  
Organizatorzy zaznaczają, że oprawa plastyczna do prezentacji 
scenicznych powinna  być  ograniczona  do  minimum, a czas jej 
montażu  nie powinien przekraczać 5 min.  
Istnieje możliwość zamówienia ciepłego posiłku dla uczestników 
Przeglądu w cenie: 5 zł - grochówka z chlebem, 6 zł - kiełbaska 
gotowana z bułką plus musztarda/ketchup. 

 
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE ORAZ INFORMACJI UDZIELA  

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  

06-450 Glinojeck, ul. Polna 2C,  
tel. (023) 674 02 49  



 
Karta zgłoszenia 

 
Pełna nazwa Klubu lub Organizacji: 

……………………………………….…………

……………………………………….………… 

 

Adres: 

…………………………………….…………… 

………………………………………….……… 

 

Telefon: 

……………………………………….………… 

 

Kierownik Klubu: 

…………………………………………….…… 

 

Ilość osób biorących udział w przeglądzie: 

…………………………………………………. 

 

Forma konkursowa: 

Sceniczna: 

……………………………...………………….. 

………………………………...……………….. 

 

 

Rękodzieło: 

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

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

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

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

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

 

Wymagania sprzętowe: 

………………………………….………………

…………………………………………….…… 

……………………………………….………… 

 

Ciepły posiłek  

grochówka …………… szt.  

kiełbaska ……...……… szt. 
 

 

 

UWAGA! 

PODKŁADY MUZYCZNE PRZYJMUJEMY 

WYŁĄCZNIE NA PENDRIVE. 

 


