
Karta zgłoszenia 

do Konkursu Pieśni i Obrzędów Sobótkowych 

24 czerwca 2017r. 

1. Nazwa zespołu/imię i nazwisko solisty 

…………………………………………………………………………………………….......... 

2. Kategoria (zespół śpiewaczy, solista, zespół obrzędowy) 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Instytucja delegująca 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4. Skład zespołu (ilość osób) 

……………………………………………………………………………………………………… 

5. Tytuły pieśni: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

6. Tytuł widowiska, autor scenariusza 

…………………………………………………………………………………………………….. 

7. Akompaniament 

……………………………………………………………………………………………………… 

8. Warunki techniczne 

……………………………………………………………………………………………………… 

9. Informacja o zespole/ soliście: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Karta zgłoszenia 

do Konkursu Wianków Sobótkowych 

24 czerwca 2017r. 

 

1. Imię i nazwisko autora 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Wiek autora 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamin  Konkursu Pieśni i Obrzędów Sobótkowych 

1. Termin i miejsce konkursu: 24 czerwca 2017r.  

Rozpoczęcie przesłuchań – godzina 17.15 na scenie 

plenerowej na Starej Stanicy nad Wisłą (Jakubowice) 

2. W konkursie mogą brać udział zespoły, soliści, grupy 

teatralne i obrzędowe, bez względu na wiek uczestników. 

3. Zespoły i soliści prezentują dwie pieśni. Preferowane będą 

utwory związane z tradycją Nocy Świętojańskiej.  

4. Zespoły teatralne i obrzędowe prezentują widowisko 

związane z obrzędem sobótek.                                           

Maksymalny czas widowiska 20 minut. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie                 

i przesłanie do organizatora karty zgłoszenia na adres: 

Centrum Kultury ul. Radomska 26, 23-235 Annopol,           

(fax: 015 86 13 061) do dnia 15 czerwca 2017r. 

6. Prezentacje oceni  niezależne jury powołane przez 

organizatora, które przyzna nagrody finansowe. 

7. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

8. Organizator zapewnia posiłek wszystkim uczestnikom 

konkursu 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu Wianków Sobótkowych 

 

1. W konkursie może wziąć udział każdy, kto przyśle na 

adres organizatora wypełnioną kartę zgłoszenia              

do 15 czerwca 2017r. 

2. Wykonane wianki należy dostarczyć na Stanicę                

do godziny 16.30 w dniu imprezy. 

3. Należy przygotować tabliczkę informacyjną:                  

imię i nazwisko oraz miejscowość wykonawcy. 

4. Oceny prac dokona niezależne jury powołane przez 

organizatora. 

5. Najlepsze wianki zostaną nagrodzone , natomiast 

wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe 

dyplomy 

6. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 

nastąpi po prezentacji konkursowych pieśni i obrzędów 

sobótkowych. 

 


