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OOrrggaanniizzaattoorr::  GGmmiinnnnee  CCeennttrruumm  KKuullttuurryy  iimm..  HHeelleennyy  WWiieelloobbyycckkiieejj  ww  MMrroozzaacchh  

WWssppóółłoorrggaanniizzaattoorr::  PPoowwiiaatt  MMiińńsskkii    

 

CCeellee  pprrzzeegglląądduu::  
 tworzenie świadomego i emocjonalnego uczestnictwa w życiu społecznym, 

 kształtowanie postaw opartych na przywiązaniu i miłości do ojczystego kraju , 

 uwrażliwienie na tradycje narodowe, dziedzictwo kulturowe i historyczne, a także solidarności                

z narodem wśród młodych mieszkańców Powiatu Mińskiego, 

 zwrócenie uwagi na swoją "małą ojczyznę", region pochodzenia i zamieszkania, 

 upamiętnienie 75. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Powstania Warszawskiego                             

w 70. rocznicę jego wybuchu, 

 promocja lokalnych talentów artystycznych. 
 

KKaatteeggoorriiee  wwiieekkoowwee::  
 klasy I-III szkoły podstawowej, 

 klasy IV-VI szkoły podstawowej, 

 gimnazja i szkoły średnie.
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SSzzcczzeeggóółłyy  uucczzeessttnniiccttwwaa  ww  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  kkaatteeggoorriiaacchh::  
  
11..  ŚŚppiieeww  

Zapraszamy wokalistów, zespoły wokalne oraz wokalno – instrumentalne. Repertuar wybierany przez 

uczestników, powinien nawiązywać do tematyki patriotycznej. 

W tej kategorii jury przyzna dwie nagrody specjalne:  

 za najlepszy występ  z akompaniamentem instrumentalnym na żywo bądź bez towarzyszenia instrumentów,               

w celu propagowania muzykowania na żywo, 

 za najlepsze wykonanie piosenki śpiewanej w okresie Powstania Warszawskiego, w celu uczczenia 70. rocznicy 

jego wybuchu  

Maksymalny czas trwania utworu: 4 min. 

Konkurs odbędzie się 4 listopada, termin przyjmowania zgłoszeń upływa 27 października 2014 roku. 

Daną placówkę może reprezentować maksymalnie 3 uczestników/zespołów w danej kategorii  wiekowej. 

Dopuszczalny podkład muzyczny: 

 akompaniament instrumentalny na żywo, 

 nagranie (CD/MP3), które należy dostarczyć do biura GCK bądź przesłać na adres mailowy: 

akustyk.gckmrozy@gmail.com najpóźniej 29 października 2014 r. Niedostarczenie wybranych podkładów  

muzycznych do tego dnia łączy się  z dyskwalifikacją uczestnika z przeglądu. 

UWAGA! Podkład muzyczny nie może zawierać śpiewanej lub granej na instrumencie linii 

melodycznej (dotyczy. wszystkich kategorii wiekowych). 

 

 
 

 

2. RReeccyyttaaccjjaa 

Do udziału w tej kategorii zapraszamy recytatorów oraz zespoły recytatorskie (do 5 osób). Tekst – poezja bądź proza                          

dotyczyć powinien tematyki patriotycznej. 

Daną placówkę może reprezentować maksymalnie 3 uczestników/zespołów w danej kategorii  wiekowej. 

Maksymalny czas trwania utworu: 5 min.  

Konkurs odbędzie się 4 listopada, termin przyjmowania zgłoszeń upływa 27 października 2014 roku. 
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33..  PPllaassttyykkaa    

„Przez moje okno…” - czas II wojny światowej  we wspomnieniach mieszkańców mojej okolicy 

Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej nawiązującej do okresu II wojny światowej.  Korzystając  z opowiadań,                  

podań świadków tamtego okresu i literatury, przedstaw wybierając jedną z wymienionych technik plastycznych historię, 

która wydarzyła się na terenach Twojego miejsca zamieszkania (gminy/powiatu). 

Format: A3 bądź A2. 

Technika: olej, akryl, akwarela, tempera, pastele, collage. 

Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Centrum Kultury do 27 października 2014 roku. W przypadku prac 

nadsyłanych pocztą o zakwalifikowaniu do konkursu decyduje data jej wpływu do GCK. 

Każda praca musi być opisana imieniem i nazwiskiem autora, kategorią wiekową oraz krótkim opisem, jakiego 

wydarzenia dotyczy, ponadto do każdej pracy musi być dołączona wypełniona karta zgłoszenia. Rozstrzygnięcie 

konkursu nastąpi 5 listopada 2014 roku. 

 

IInnffoorrmmaaccjjee  ddooddaattkkoowwee::  

 na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody wręczane podczas finału przeglądu – 9 listopada. Wyniki konkursu 

zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.kulturalnemrozy.pl po zakończeniu obrad jury, 

  o tym, którzy laureaci wystąpią w czasie koncertu finałowego poinformujemy telefonicznie, 

 zakres tematyczny w kategoriach śpiew oraz recytacja nie może wykraczać poza problematykę patriotyczną, 

 aby wziąć udział w konkursie należy terminowo dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia, 

 każdy uczestnik może wziąć udział we wszystkich kategoriach tematycznych, 

 kolejność występów ustalona zostanie zgodnie z kategoriami wiekowymi: od najmłodszej do najstarszej, 

 każda prezentacja musi być zgłoszona na osobnej karcie zgłoszenia, 

 orientacyjne godziny występów podane zostaną na stronie internetowej www.kulturalnemrozy.pl 31 października 2014 roku, 

 nagrody nieodebrane do 19 grudnia przechodzą na rzecz Organizatora, 

 kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator, 

 koszty przejazdu uczestników na konkurs oraz opiekę nad uczestnikami sprawuje instytucja patronująca danej osobie lub 

zespołowi.  

 

  

  

 

 

Informacje na temat przeglądu w biurze GCK: tel. 25 757 44 79, 

e-mail: kulturalnemrozy@gmail.com,  

koordynator.gckmrozy@gmail.com 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na występ 4 listopada 2014 r. (dotyczy kategorii 

recytacja i śpiew) oraz 9 listopada – podczas finału, ponadto z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celach związanych z organizacją konkursu, nagrywanie, fotografowanie prac, występu                         

na scenie oraz publikowanie ich w prasie, na stronach internetowych Organizatorów oraz wystawach 

organizowanych przez Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 22.  
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