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REGULAMIN 

1. W konkursie mo¿na prezentowaæ – utwory z krêgu piosenki turystycznej, rajdowej, 

szantowej (marynistycznej), harcerskiej, poezji œpiewanej itp – piosenki, które 

towarzysz¹ turystom na szlakach wêdrówek turystycznych.

2. W imprezie uczestniczyæ mog¹ soliœci i zespo³y w maksymalnie 6 osobowym 

sk³adzie. Wiek uczestników: uczniowie gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych 

(przedzia³ wiekowy: od 13 do 19 lat)

3. Ka¿dy wykonawca mo¿e wyst¹piæ w konkursie tylko jeden raz (organizatorzy 

wykluczaj¹ wystêpy tych samych wykonawców w ró¿nych konfiguracjach 

osobowych). 

4. Wszyscy wykonawcy przygotowuj¹ do konkursu dwa utwory (w przypadku du¿ej 

iloœci zg³oszeñ wykonawcy prezentuj¹ tylko jeden wybrany przez siebie utwór) 

z akompaniamentem w³asnym lub zespo³u. Nie dopuszcza siê korzystania 

z pó³playbacku. 

5. Organizatorzy zapewniaj¹ uczestnikom: 

o nag³oœnienie

o obiadokolacjê

6. Organizatorzy powo³uj¹ jury, które decyduje o przyznaniu miejsc oraz podziale 

nagród.

7. O kolejnoœci wystêpu decyduje kolejnoœæ nap³ywania zg³oszeñ

· Dojazd uczestników na imprezê we w³asnym zakresie

· Istnieje mo¿liwoœæ noclegu w Oœrodku Wypoczynkowym w Foluszu - nr tel. 

13 4413151, w Mini Bar – Noclegi Folusz - nr tel. 609 261 982 

(koszt od 27 do 40 z³) koniecznoœæ wczeœniejszej rezerwacji 

· Ka¿dy uczestnik zobowi¹zany jest do uiszczenia akredytacji w wysokoœci 20 z³, 

p³atnej w dniu przegl¹du.



Przebieg imprezy:

godz. 14.00 – 15.00 – przyjazd uczestników i próby mikrofonowe

godz. 15.00 – 18.00 – przes³uchania konkursowe

godz. 18.00 – 19.00 – obiadokolacja

godz. 19.00 – 20.30 – koncert Sylwestra Szwedy z zespo³em „U Pana Boga za Piecem”

godz. 20.30 – uroczyste og³oszenie wyników i wrêczenie nagród, koncert laureatów 

                       i œpiewanie przy ognisku 
  

Imprezy towarzysz¹ce:

- wystawa fotografii uczestników pleneru fotograficznego w Foluszu pt. „Nie taki 

diabe³ straszny, jak go sfotografuj¹”

- koncert Sylwestra Szwedy z zespo³em „U Pana Boga za Piecem” (z krêgu 

Krainy £agodnoœci)

Karty zg³oszeñ nale¿y dostarczyæ do dnia 10 wrzeœnia 2009 r.

na adres:
drog¹ pocztow¹

M³odzie¿owy Dom Kultury
38 – 200 Jas³o

ul. Jana Paw³a II 8A

lub 
drog¹ elektroniczn¹

agnieszkakuczala@interia.pl

Dodatkowych informacji udziela

Agnieszka Kucza³a
nr tel. (0-13) 446 59 25, 0 500 20 40 10

e-mail: agnieszkakuczala@interia.pl



KARTA ZG£OSZENIA 

I Przegl¹d Piosenki Turystycznej i Poetyckiej 
FOLUSZ 2009 

 

1. Imiê i nazwisko wykonawcy - nazwa grupy 

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

2. Instytucja deleguj¹ca ( dok³adny adres i telefon) 

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

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

3. Informacje o zespole  

l.p. imiê i nazwisko  vocal/instrument  data urodzenia 

1        

2        

3        

4        

5        

6         

 
4. Repertuar (z podaniem tytu³ów oraz imion i nazwisk autorów tekstów i muzyki) 

a/................................................................................................................................ 

b/................................................................................................................................ 

5. Wymagania techniczne pod adresem organizatorów 

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

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

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

Kartê zg³oszenia nale¿y wype³niæ drukowanymi literami bez skrótów i uproszczeñ!  

  

Podpis ………………………………....................  
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