
REGULAMIN
Przeglądu szant i pieśni żeglarskiej

w ramach imprezy plenerowej
„ Szanty i ryby w Opolu Lubelskim ”

1. Organizatorem konkursu jest Opolskie Centrum Kultury

2. Konkurs odbędzie się na Kąpielisku Miejskim w Opolu Lubelskim
    podczas imprezy plenerowej 7 sierpnia 2016 w godz. 15.00 – 20.00

3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie soliści i zespoły amatorskie, które 
wykonują muzykę związaną z morzem, szanty, pieśni kubryku i inne pieśni     żeglarskie.

4. Każdy podmiot wykonawczy biorący udział w konkursie przygotowuje około
    20 minutowy repertuar pieśni o tematyce morskiej lub współczesne autorskie  pieśni o tematyce 
żeglarskiej.

5. Uczestnicy zobowiązani są  najpóźniej do 29 lipca zgłosić chęć udziału podając:
–imię i nazwisko  lub nazwę zespołu )
–tel. kontaktowy oraz adres e-mail
–dane o wykonywanych utworach ( tytuł, autor tekstu i muzyki )
–wymagania sprzętowe
–krótką informację o zespole
–Płytę CD z fragmentami przygotowanych utworów

Zgłoszenia można wysyłać listownie na adres
Opolskie Centrum Kultury
ul. Lubelska 30
24-300 Opole Lubelskie
lub e-mail
sekretariat@ockopolelubelskie.pl
Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu pod numerem telefonem
81 827 25 67 oraz Paweł Januszek 692 680 754 (organizacja techniczna).

mailto:sekretariat@ockopolelubelskie.pl


Organizator nie zapewnia uczestnikom konkursu noclegów.
W przypadku nocowania przez uczestników konkursu we własnym zakresie w namiotach, 
organizator zapewnia darmowe miejsce przeznaczone do rozbicia namiotów oraz bezpłatne 
korzystanie z sanitariatów podczas festiwalu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego doboru uczestników konkursu
   w  dowolnej liczbie spośród nadesłanych zgłoszeń bez podania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z przyczyn losowych takich  jak np. klęska 
żywiołowa, pożar, powódź, niesprzyjające warunki pogodowe, żałoba narodowa lub lokalna, awaria 
głównego zasilania elektrycznego itp.
7. Kolejność występów w konkursie będzie ustalona przez Organizatora.
    Organizator powołuje niezawisłe Jury, które będzie decydować o uzyskaniu miejsc
    w konkursie i przyznaniu nagród.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi tego samego dnia przed koncertem głównym.

8. Organizator przewiduje nagrodę publiczności 

9. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa, a zwycięzcy nagrody   rzeczowe



PRZEGLĄD SZANT I PIEŚNI ŻEGLARSKIEJ
„ Szanty i ryby w Opolu Lubelskim”

7 sierpnia 2016
KARTA ZGŁOSZENIA

1.Imię i nazwisko wykonawcy ( nazwa zespołu )
….........................................................................................................................

2. Kontakt telefoniczny  i e-mail
…..........................................................................................................................

3. Repertuar ( tytuł, autor tekstu, kompozytor )
….........................................................................................................................
….........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
….........................................................................................................................

4. Rodzaj akompaniamentu ( wymagania techniczne )
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................

                                                                                  ….................................................
                                                                                                                             ( podpis uczestnika 
lub opiekuna )

•W przypadku zespołu proszę wpisać wszystkich członków zespołu – imię, nazwisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  wykonawcy  w celu przeprowadzenia 
Konkursu szant i pieśni żeglarskiej w Opolu Lubelskim zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. Z 2014 r. poz.1182 )

                                                                                         …................................................................
                                                                                                ( podpis  wykonawcy lub 
rodzica/opiekuna )

Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku ( zdjęcia, filmy ) z Konkursu szant i pieśni 
żeglarskiej w Opolu Lubelskim przez Opolskie Centrum Kultury ( m.in. w prasie, na stronie 
internetowej, tablicach informacyjnych ) zgodnie z Ustawą z r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

                                                                                          ….................................................................
                                                                                             ( podpis wykonawcy lub 
rodzica/opiekuna)


