
XX  
 „PRZEGLĄD ZESPOŁÓW GRAJĄCYCH MUZYKĘ DO TAŃCA” 

CHEŁMNO 21.08.2016 r. W RAMACH 

 XX FESTIWALU PIOSENKI BIESIADNEJ I REGIONALNEJ CHEŁMNO’ 2016; 
   

      111...ORGANIZATOR: 

 Chełmiński Dom Kultury 
  2. CELE: 

* popularyzacja muzyki tanecznej 
* przegląd i prezentacja twórczości artystycznej zespołów grających muzykę do 
tańca, 
* wymiana doświadczeń i promocja grup weselno - dancingowych. 

  3. TERMIN I MIEJSCE: 
21.08.2016 r. /niedziela/. – godz. 16.00 – AMFITEATR Chełmno, ul. Harcerska (przy 
Starostwie Powiatowym) 

  4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 zespół zobowiązany jest do przygotowania półgodzinnego programu 
muzycznego 

 zgłoszenia przyjmowane będą na podstawie załączonej do regulaminu „karty 
zgłoszeń” 

 zgłoszenia należy przesłać lub donieść osobiście do dnia 12.08.2016 r. na 
adres: 
Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40 a. 
86-200 Chełmno lub e-mail imprezy@chdk.pl  

 jeden z prezentowanych utworów powinien nawiązywać do nurtu tzw. 
PIOSENKI BIESIADNEJ 

5. JURY: 

 prezentacje zespołów oceniać będzie fachowa komisja powołana przez 
organizatorów 

 kryteria oceny: interpretacja utworów, sposób prezentacji na scenie, ogólny 
wyraz artystyczny, kontakt z publicznością 

6. ORGANIZATOR ZAPEWNIA: 

 profesjonalne nagłośnienie 

 oświetlenie 

 fachowe jury 

 nagrody pieniężne za pierwsze trzy miejsca (1000 zł, 600 zł i 400 zł) oraz 
dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników 

7. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE 
8. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

*Marcin Dombrowski – tel. (0-56) 686-48-08, 531 314 420 
 (e-mail: imprezy@chdk.pl) 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

FESTIWAL PIOSENKI BIESIADNEJ I REGIONALNEJ 
„XX PRZEGLĄD ZESPOŁÓW GRAJĄCYCH MUZYKĘ DO TAŃCA - CHEŁMNO’ 

2016” 
 

1. NAZWA ZESPOŁU /SOLISTA/ 
 
………………………………………………………… 
 

2. SKŁAD I INSTRUMENTARIUM 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 

3. KRÓTKA HISTORIA, OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁU 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 

4. KONTAKT (NR TELEFONU, E – MAIL) 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

5. POTRZEBY TECHNICZNE 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

 
 

Zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji przeglądu przez 
Chełmiński Dom Kultury jako organizatora oraz w przypadku otrzymania nagrody wyrażam zgodę na 
podanie moich danych osobowych do publicznej wiadomości  (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o 
ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2004 r., poz. 1182)                                            

 
 
 

CZYTELNY PODPIS /PIECZĄTKA/ 
 
 

………………………………………….. 
 


