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2018”

Regulamin
Konkursu „Śpiewające Sołectwa”
I.

Organizator

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie, Plac 500-lecia 15, 19-213 Radziłów
II.

Termin

29 lipiec 2018 r. ( Festyn w Radziłowie)
III.

IV.

V.

VI.

VII.

Cel konkursu
1. Umocnienie tożsamości i uczestnictwo w kulturze poprzez działania międzypokoleniowe,
2. Propagowanie talentów muzycznych i wokalnych,
3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
Uczestnicy
1. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie i akceptacja warunków niniejszego regulaminu
oraz wypełnienie karty uczestnictwa stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
2. Uczestnikami konkursu mogą być tylko drużyny pięcioosobowe zamieszkujące na terenie
gminy Radziłów posiadające powiązania formalne bądź nieformalne (np. mieszkańcy
jednej miejscowości, pracujący w jednym zakładzie pracy, grupy zawodowe itp.).
Przebieg konkursu
1. W konkursie drużyny będą brały udział w następujących konkurencjach:
 Muzyczne kalambury,
 Jaka to melodia,
 Muzyczna rozsypanka,
 Muzyczny rebus.
2. Za każdą poprawną odpowiedź przysługuje 1 punkt.
3. Zwycięża drużyna, która zebrała najwięcej punktów.
4. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie 3 osobowe jury powołane przez
organizatora konkursu.
Nagrody
1. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane trzem najlepszym zespołom:
 I miejsce – nagroda o wartości 700 zł
 II miejsce – nagroda o wartości 500 zł
 III miejsce – nagroda o wartości 300 zł
Informacje ogólne
1. Karty zgłoszenia prosimy dostarczyć do Prezesa OSP Radziłów do dnia 20 lipca 2018 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie
Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
osp@radzilow.pl, osp.radzilow.pl
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2. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych
osobowych (imienia, nazwiska, nr telefonu) w celach wynikających z organizacji konkursu
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego, nieodpłatnego publikowania zdjęć z
ich udziałem w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach
pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach
utrwaleń.
4. Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie
Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
osp@radzilow.pl, osp.radzilow.pl

