
POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ 

„KOLOROWY MIKROFON 2022” 

Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku 

 

REGULAMIN 

 

 

 

Organizator: 
 

Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10a, 

37-200 Przeworsk, tel. 16 648 79 11, 605 947 587, e-mail: mokprzeworsk@gmail.com 

 

 

Data i miejsce: 

 
16.03.2022 r. godz. 10.00. Prezentacje odbędą się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Przeworsku. 

Organizator w szczególnych przypadkach, związanych z pandemią koronawirusa zastrzega sobie 

prawo do zmiany terminu i formuły konkursu z odwołaniem włącznie. 

 

 

Cel imprezy: 
 

– prezentacja dorobku artystycznego solistów w wieku  4 -  7 lat- kat I i  8 – 10 lat - kat II   

– promocja twórczości muzycznej dzieci, 

– wymiana doświadczeń z zakresu upowszechniania dziecięcej i młodzieżowej kultury 

muzycznej, 

– konfrontacja aktualnych nurtów i przebojów muzyki dziecięcej 

– wspólna zabawa 

 

 

 

Zasady zgłoszenia uczestnika: 
 

– zgłoszeń należy dokonywać na Karcie Zgłoszeniowej dołączonej do regulaminu 

– każdy uczestnik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia RODO oraz oświadczenia                    

o stanie zdrowia i świadomości ryzyka (dostępne jako załączniki do regulamin) 

– w przypadku skierowania z jednej placówki kilku uczestników konkursu niezbędne jest 

dostarczenie przez każdą osobę karty zgłoszenia z załącznikami, 

– wszyscy uczestnicy opłacają akredytację przed  rozpoczęciem przeglądu  15 zł /osoby 

– karty uczestnika należy przesłać na adres e-mail: mokprzeworsk@gmail.com, lub złożyć 

osobiście w sekretariacie mok 

 

 

Inne ustalenia Organizatora: 

 

 
– organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający 
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– organizator nie zapewnia instrumentów 

– organizator nie zwraca kosztów podróży 

– uczestnicy konkursu są pod stałą opieką swoich opiekunów 

– jury przyzna nagrody i dyplomy 

– jury oceniać będzie dobór repertuaru, wykonanie i interpretację oraz ogólny wyraz 

artystyczny 

– jury w szczególnym przypadku może przyznać nagrodę GRAND PRIX 

– werdykt jury jest ostateczny 

– ostateczna interpretacja regulaminu i wprowadzanie zmian należy do organizatora 

– organizator ustala limit 20 solistów w każdej kategorii wiekowej po jednej piosence, 

decyduje o tym  kolejność zgłoszeń. Lista  zamieszczona będzie na fanpage (Facebook) 

MOK i   na bieżąco uzupełniana(raz dziennie) 

– wykonawcy występować będą w porządku ustalonym przez organizatora, lista dostępna                  

będzie na stronie i FB MOK  11.03.2022 

– ostateczna interpretacja regulaminu i wprowadzanie zmian należy do organizatora 

 
        

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


