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3 PRZEGLĄDU MUZYCZNEGO BURS I INTERNATÓW 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 „ Gramy bez prądu”

Zamość 2016

§ 1

Cele

1. Promowanie uzdolnień muzycznych młodzieży.

2. Pobudzanie aktywności artystycznej  i podniesienie poczucia własnej wartości wykonawców.

3. Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

4. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży.

5. Integracja wychowanków oraz wychowawców burs i internatów województwa lubelskiego.

§ 2 

Organizator, termin, miejsce

Organizatorem Przeglądu jest  Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu, ul. Okrzei 6. 

Przegląd odbędzie się w dniu 19.10.2016 r. godz.10.00 w świetlicy bursy.

§ 3

Założenia programowo-organizacyjne

1. Przegląd jest skierowany do wychowanków burs i internatów województwa lubelskiego, którzy chcą

zaprezentować swoje umiejętności muzyczne. 

2. Wykonawcy mogą się zaprezentować w formach: śpiew, gra na instrumentach akustycznych oraz 

śpiew z akompaniamentem instrumentów akustycznych, w formule: solista lub zespół.

3. Bursa/internat przedstawia jeden lub dwa podmioty.

4. Uczestnicy prezentują po 2 utwory, występują według kolejności ustalonej  przez organizatora.

5. Organizator  zapewnia  warunki  sceniczne:  pianino,  perkusję  i  sprzęt  nagłaśniający -  nagłośniony

będzie tylko wokal. Organizator zapewnia pomoc techniczną przy obsłudze sprzętu nagłaśniającego. 

6. Każdy  uczestnik  przeglądu  zobowiązany  jest  dostarczyć  organizatorowi  krótką  autoprezentację

w formie opisowej w Karcie Zgłoszenia.

7. Warunkiem  uczestnictwa  jest  wypełnienie  Karty  Zgłoszenia  i  przesłanie  jej  w  terminie  do

13.10.2016 roku na adres: 

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu

ul. Okrzei 6, 22-400 Zamość

tel./fax 84 639 24 79, 84 639-57-17

e-mail: bursa1zamosc@poczta.onet.pl



§ 4

Kryteria oceny prezentacji

1. Występy oceniane będą przez niezależne Jury, które wyłoni laureatów Przeglądu.

2. Jury oceni:

a. poziom artystyczny wykonywanych utworów;

b. ogólne wrażenie sceniczne;

c. oryginalność wyrazu artystycznego;

3.   Decyzja Jury jest ostateczna.

4.Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się  w dniu przeglądu, po 

zakończeniu obrad Jury.

§ 5

Postanowienia końcowe:

1. W przypadku dużej liczby uczestników organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia czasu 

występu wykonawców do jednego utworu.

2. Uczestnicy biorący udział w przeglądzie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji przeglądu, zgodnie z Ustawą z Dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (z późniejszymi zmianami).

3. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów podróży.

4. Wzięcie udziału w przeglądzie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie

materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i telewizji oraz innych mediach 

reklamujących imprezę.
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3 PRZEGLĄDU MUZYCZNEGO BURS I INTERNATÓW 

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

Pod hasłem: „Gramy bez prądu”

Zamość 2016

19.10.2016 r.  

10:00 Rozpoczęcie przeglądu.

10:15 Występy uczestników.

Około 13:00 Obrady Jury, w trakcie obrad poczęstunek zapewniony przez organizatora.

Około 14:00 Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów. 

Uwaga: zależnie od ilości uczestników, czas poszczególnych etapów festiwalu może ulec niewielkiej 

zmianie.


