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Uwaga! Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie możliwość ich publikacji               

w materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej GCK. 

http://www.kulturalnemrozy.pl/


 

 

 

 

 

Uwaga! W karcie zgłoszenia należy zaznaczyć wszystkie wymagania techniczne dotyczące występu  

np. użycie kurtyny, wytwornicy dymu, oświetlenia, liczby krzeseł, stołów itd. W przypadku potrzeby 

używania podczas spektaklu efektów dźwiękowych płytę CD należy dostarczyć do biura GCK bądź 

przesłać nagrania na adres mailowy akustyk.gckmrozy@gmail.com do 30 kwietnia 2014 roku. 

Uwaga! Niedostarczenie podkładów muzycznych do 30 kwietnia 2014 r. łączy się z dyskwalifikacją danego 

uczestnika z przeglądu (nie dotyczy występu z akompaniamentem na żywo). 

mailto:akustyk.gckmrozy@gmail.com


ISTOTNE INFORMACJE: 

 warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest uzupełnienie i oddanie w terminie karty zgłoszenia 

(osobiście, faksem, mailem, pocztą), 

 jeśli skład zespołu jest zróżnicowany pod względem wiekowym i trudno go przyporządkować 

do danej kategorii wiekowej prosimy o kontakt z Organizatorem, 

 każda prezentacja musi być zgłoszona na osobnej karcie zgłoszenia, 

 orientacyjne godziny występów podane zostaną 7 maja 2014 r. na stronie internetowej 

www.kulturalnemrozy.pl, 

 organizator zapewnia warunki sceniczne i obsługę techniczną zgodnie z informacjami 

podanymi przez uczestników na kartach zgłoszenia w miarę posiadanych możliwości 

technicznych, 

 koszty przejazdu uczestników na konkurs oraz opiekę nad uczestnikami sprawuje instytucja 

patronująca danej osobie lub zespołowi, 

 udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na występ w w/w dniu (dotyczy 

kategorii teatr, taniec, śpiew) oraz z  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, nagrywanie, fotografowanie prac, występu na scenie oraz publikowanie ich                  

w prasie, na stronach internetowych Organizatorów i patronów medialnych oraz  wystawach 

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

22, w celach konkursowych, 

 decyzja o przyznaniu nagród oraz ich podział należy do jury, 

 jury zastrzega sobie prawo do krótkiej oceny uczestników po występie, 

 zachęcamy uczestników i opiekunów do kontaktu z jury w celu omówienia oceny występu, 

 w werdykcie jury znajdzie się uzasadnienie dokonanego wyboru, 

 Organizator nie odpowiada za ubrania, sprzęt elektrotechniczny, dekoracje itp. pozostawione 

w GCK,  

 kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzyga dyrektor GCK w Mrozach. 

  

 

 
 

Wszelkie informacje w biurze GCK: 

koordynator przeglądu: Marta Dąbrowska 

 tel. 025 757 44 79, 

e-mail: koordynator.gckmrozy@gmail.com 

Zapraszamy!  

Uwaga! Niedostarczenie podkładów muzycznych do 30 kwietnia 2014 r. łączy się z dyskwalifikacją danego 

uczestnika z przeglądu (nie dotyczy występów z akompaniamentem na żywo lub acapella). 

mailto:akustyk.gckmrozy@gmail.com
http://www.kulturalnemrozy.pl/

