
R E G U L A M I N 
XXVI Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Poezji Śpiewanej i Sztuk Różnych 

"WRZOSOWISKO 2013 r."

ORGANIZATORZY: 
Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie -Koźlu 

IDEA PRZEGLĄDU: 
• promowanie i rozpowszechnianie piosenki turystycznej, literackiej poetyckiej oraz 

autorskiej o wysokich walorach artystycznych, 
• stwarzanie możliwości do twórczych konfrontacji młodych talentów tworzących w 

podobnych formach sztuki.

MIEJSCE I DATA WYDARZENIA: 
Miejski Ośrodek Kultury 
ul. Jana Pawła II 27 
47-220 Kędzierzyn-Koźle 
woj. opolskie 

27-29 WRZEŚNIA 2013 r. 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Przegląd Piosenki Turystycznej Poezji Śpiewanej i Sztuk Różnych ma charakter 
otwarty. 
W konkursie mogą brać udział uzdolnieni muzycznie amatorzy w kategorii soliści 
oraz zespoły (powyżej 15 roku życia).

2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z nagraniem 
utworów konkursowych w wersji "demo" do dnia 15 września 2013 r. 

3. O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje komisja kwalifikacyjna. Informacje o 
decyzji komisji kwalifikacyjnej przedstawione będą na stronie internetowej. 

4. Uczestnicy prezentują dwa przygotowane przez siebie utwory muzyczne (trzeci na 
życzenie Jury). Łączny czas występu wynosi max. 15 minut. 
Mile widziane utwory autorskie. 

5. Prezentowany materiał musi obejmować własny akompaniament, wyklucza się 
stosowanie półplaybacków. 

6. Nie dopuszcza się udziału jednej osoby w kilku zespołach. 
7. Zgłaszający są zobowiązani do przekazania niezbędnych dokumentów tj. 

a/ wypełnionej karty uczestnictwa 
b/ tekstów utworów w jednym 
na adres: 

Miejski Ośrodek Kultury 
ul. Jana Pawła II 27 

47-220 Kędzierzyn-Koźle 
lub mail: mok@mok.com.pl 

w terminie do 15 września 2013 r.

JURY: 

Prezentowane utwory zostaną wysłuchane i ocenione przez Jury, które przyzna 



przewidziane nagrody finansowe oraz zakwalifikuje jednego z laureatów Przeglądu do 
Finału 49. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie w roku 2013. 

ZASADY ORGANIZACYJNE: 

1. Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają do Kędzierzyna - Koźla na koszt własny. 

2. Organizatorzy zapewniają: 
- profesjonalną obsługę techniczną (nagłośnienie, oświetlenie), 
- możliwość bezpłatnego noclegu w MOK (własny śpiwór i materace), 
- możliwość płatnego noclegu w bursie szkolnej (wariant tańszy) lub okolicznych 
hotelach (wariant droższy). 


