
REGULAMIN V PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW WOKALNYCH 

OSÓB DOROSŁYCH (W TYM SENIORÓW) 

W UNISŁAWIU. 

I. ORGANIZATOR: 

Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu 

Ul. Parkowa 22, 86 – 260 Unisław, 

Tel. (56) 68 – 68 – 734 

e-mail:gok@unislaw.pl 

II. Termin i miejsce: 

18 maja 2019r. ( sobota ) Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu. 

(muszla koncertowa) 

      Oficjalne rozpoczęcie godz. 12.00. 

      Zespoły zgłaszają się na miejscu do godz. 11.30. 

III. Uwagi: 

1. W Przeglądzie udział mogą wziąć zespoły: 

 wokalne  (3 utwory, w nieprzekraczającym czasie do 10 

min.) 

 wokalno – instrumentalne  (3 utwory, w 

nieprzekraczającym czasie do 10 min) 

 kapele   (max. 15 min.) 

 folklorystyczne  (max. 15 min.)  

składające się z osób dorosłych, w tym także seniorów, które muszą 

zgłosić swoje uczestnictwo w Przeglądzie za pomocą karty zgłoszenia. 

2. Program wpisany na karcie zgłoszenia nie może zostać 

zmieniony – (ważne !!!) 

3. Zespoły podczas Przeglądu występować będą według kolejności 

ustalonej w ramach losowania, które odbędzie się na tydzień 



przed planowaną imprezą (kolejność występów nie podlega 

zmianie). Kolejność ta zostanie podana do wiadomości na 

stronie internetowej www.unislaw.pl. oraz na Facebooku 

Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu. 

4. Dla zespołów uczestniczących w Przeglądzie przewidziane są 

dyplomy, statuetki i drobne upominki. 

5. Organizator nie zapewnia noclegu oraz wyżywienia dla 

uczestników Przeglądu. 

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość zamówienia 

zestawów obiadowych (zupa, kotlet schabowy z ziemniakami i 

surówką, kompot). Koszt obiadu 15 zł. Zgłoszenia i uiszczenia 

opłaty należy dokonać do dnia 11 maja 2019r.  na konto:  

Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu 

Bank Spółdzielczy Toruń oddział Unisław 

35 9511 0000 2004 0017 9272 0001 

Tytułem: „Opłata za posiłek”+ ilość osób zamawiających obiad. 

Dane do faktury:…………………………………………………. 

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

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

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

 

6. Zgłoszenie do udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i 

fotografowanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu. 

Zgodnie z ust. z 29.VIII.1997r. o ochronie danych osobowych. 

7. O uczestnictwie w Przeglądzie decyduje data zgłoszenia, ilość 

zespołów wstępujących w Przeglądzie jest ograniczona. 

10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do            

organizatora przeglądu. 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA 

V PRZEGLĄD ZESPOŁÓW WOKALNYCH 18.05.2019r. 

1. Zespół wokalny, wokalno-instrumentalny, zespół folklorystyczny 

(właściwe podkreślić) – nazwa  

…………………………………………………………………………………… 

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

2. Nazwa zespołu lub imię i nazwisko przedstawiciela zespołu 

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

3. Kategoria zespołu 

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

4. Repertuar (w kategoriach zespołów wokalnych i wokalno-

instrumentalnych max. 3 utwory, kapele i zespoły 

folklorystyczne do 15 min.) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

5. Informacje o zespole (udział w przeglądach, konkursach, 

nagrody, wyróżnienia, itp.) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 



6. Życzenia pod adresem organizatora (potrzeby techniczne itp., 

informacje o ewentualnym sprzęcie muzycznym, który wymaga 

nagłośnienia) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

7. Ilość osób, które będą uczestniczyć w „Przeglądzie” 

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

8. Imię i nazwisko opiekuna/ instruktora. 

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

9. Tel. kontaktowy:……………………adres e-mail…………………………….. 

10. Ilość zamawianych obiadów ……………………. 

 

UWAGI: Kartę prosimy przesłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury 

w Unisławiu, ul. Parkowa 22, 86 – 260 Unisław, do dnia 11.05.2019r. 

Dodatkowe informacje pod nr. tel. (56) 68 68 734 

Zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych  zawartych w zgłoszeniu oraz zgadzam się na fotografowanie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji „Przeglądu” przez Gminny Ośrodek Kultury jako organizatora.  

W przypadku otrzymania nagrody wyrażam zgodę na podanie moich danych osobowych 

do publicznej wiadomości (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o ochronie danych 

osobowych- Dz. U. z 2002r. Nr.101 poz. 926 ze zm.). 

  

Podpis dyrektora placówki, instruktora, pieczątka instytucji: 

 

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


