
Gminne Centrum Kultury P0W0Z0WNIA w Radziejowicach zaprasza do udziału w  

I  Jesiennym Przeglądzie Piosenki Autorskiej "SKRYTOTWÓRCY". 
 

 

Przegląd jest wydarzeniem finansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury na podstawie 

programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014 . Przegląd skierowany jest do artystów autorów 

muzyki i tekstów oraz wykonawców piosenki autorskiej. Szczególnie zapraszamy mieszkańców Gminy 

Radziejowice i okolic. 

To pierwsza edycja jesiennego przeglądu piosenki pod hasłem: "SKRYTOTWÓRCY" 

 

Celem organizatorów przeglądu jest poznanie i utrwalenie pozytywnych wrażeń oraz uzewnętrznienie 

najważniejszych wartości na podstawie twórczości lokalnych artystów. Wyrażanie siebie w piosenkach.  

 

Za pomocą dowolnych środków muzycznych i artystycznych każdy z uczestników przygotowuje jedną 

piosenkę autorską i prezentuje ją na scenie. 

  

Po wyłonieniu laureatów przewidziany jest koncert artysty wykonującego piosenkę autorską.  

Gwiazda tegorocznej – I edycji Jesiennego Przeglądu Piosenki Autorskiej będzie zespół No Pack. 

Organizatorzy przewidują nagrody. 

 

REGULAMIN 

Czas i miejsce: 17.10.2014r., godz. 17:00,                                                                                                        

Gminne Centrum Kultury POWOZOWNIA w Radziejowicach, ul. Sienkiewicza 6 

Cel przeglądu: rozwijanie wyobraźni, pobudzanie działań twórczych, promowanie twórczości muzycznej. 

 

Warunki przeglądu: Przegląd ma charakter konkursu, każdy uczestnik wykonuje jedną piosenkę autorską, 

technika oraz stylowość dowolna. Organizator przewiduje możliwość wykonania drugiej piosenki. Do 

udziału w przeglądzie zapraszamy: solistów i zespoły wokalne lub wokalnoinstrumentalne, które zgłosiły 

swój udział w określonym terminie i zamieszkują w województwie mazowieckim, w promieniu 50 

kilometrów od Radziejowic. Organizator może powołać jury, w celu wyłonienia laureatów. Podmiot 

wykonawczy, który zdobędzie główną nagrodę  zobowiązany jest do ponownego wykonania zwycięskiej 

piosenki, po ogłoszeniu wyników.  

Zgłoszenia należy dokonać na podstawie karty uczestnictwa do dnia 15 października 2014r na adres: 

Gminne Centrum Kultury POWOZOWNIA 

96-325 Radziejowice 

ul. Sienkiewicza 6 

e-mail: biuro.powozownia@gmail.com 

(w temacie maila proszę wpisać:  SKRYTOTWÓRCY) 

Tel./fax: 46 856 35 35, 885 272 885, szczegóły: 608 34 58 58 

 

 



KARTA    UCZESTNICTWA 

w I Jesiennym Przeglądzie Piosenki Autorskiej 

„SKRYTOTWÓRCY” 

 
 

Imię i nazwisko wykonawcy / nazwa zespołu: 

 

…………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: 

 

…………………………………………………………………. 
Tytuł wykonywanej piosenki  (proszę podać autora tekstu i kompozytora): 

 

…………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………. 

 

Potrzeby techniczne: 

 
…………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………. 

 

data i podpis wykonawcy 

(osoby reprezentującej wykonawcę): 
 

 

 

…………………………………………………………………. 


