
REGULAMIN  

BOGUSZOWICE, SCENA I JA 

Z okazji 70-lecia naszej dzielnicy postanowiliśmy otworzyć scenę dla wszystkich młodych 

twórców, którzy chcieliby z nami dzielić radość z tej nieprzeciętnej rocznicy.  

Zapraszamy wszystkich chętnych z okolicznościowym występem: piosenką, recytacją 

wiersza, hip-hopowym show – z tym, co gra w duszy boguszowiczanom i czym chcieliby się 

podzielić z resztą społeczności podczas naszego wspólnego święta.  

Dla wszystkich aktywnych uczestników przewidujemy drobny upominek. 

Termin i miejsce: 

1 września 2018 r., g. 14:00 – 16:00, 

teren przy kładce nad torami, wejście od ulicy Patriotów, 44-251 Rybnik-Boguszowice 

Uczestnicy: 

Przegląd ma charakter otwartej prezentacji osób muzykujących oraz recytatorów. 

Warunki uczestnictwa: 

1. Każdy wykonawca może zaprezentować materiał artystyczny trwający nie dłużej niż 

5 minut w kategoriach: 

– piosenka, 

– wiersz. 

3. Wypełniony formularz należy nadesłać na adres mailowy:  

dkboguszowice@gmail.com do dnia 24 sierpnia 2018 r. 

W przypadku, gdy w karcie zgłoszenia zaznaczono akompaniament w formie 

podkładu mp3, należy go przesłać wraz ze zgłoszeniem. 

4. Zgłoszenia kandydatów nie zawierające kompletnie wypełnionej karty nie będą 

uwzględniane. 

5. UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje Organizator - Dom Kultury 

Boguszowice . Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia drogą 

mailową. 

Informacje dodatkowe: 

1. Kolejność prezentacji uczestników pojawi się na stronie Domu Kultury w Rybniku-

Boguszowicach do dnia 29 sierpnia 2018 

2. Organizator zapewnia pomoc techniczną w zakresie nagłośnienia  zgodnie 

z zapotrzebowaniem zgłoszonym w karcie zgłoszenia. 

3. Zgłoszenie i udział w wydarzeniu są równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej zgody 

na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich 

wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, 

a także na wykorzystanie danych osobowych (imię i nazwisko) i wizerunku 

uczestników w materiałach z imprezy. 

4. Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie. 

6. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozpatrywane będą przez Dyrektora 

Domu Kultury Boguszowice. 



KARTA ZGŁOSZENIOWA 

BOGUSZOWICE, SCENA I JA 
 

Kartę zgłoszeniową należy wypełnić w całości, drukowanymi literami. 

 

Imię, nazwisko, wiek  

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

Adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail  

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

Wykonywany repertuar (tytuł, autor, kompozytor)  

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

Zaznacz właściwą odpowiedź  

o Podkład muzyczny w formacie mp3  

o Akompaniament grany na żywo, podać instrument………..……….……………..  

 

Instytucja patronująca, adres (jeżeli dotyczy) 

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

Instruktor- imię, nazwisko (jeżeli dotyczy) 

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

Telefon kontaktowy, e-mail instytucji bądź instruktora (jeżeli dotyczy) 

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

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez organizatorów obchodów 

70lecia dzielnicy Boguszowice-Osiedle nagrań audio, video oraz zdjęć wykonanych 

podczas występów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w karcie zgłoszenia dla potrzeb organizacji wydarzenia Boguszowice, 

scena i ja. 

 …………………………………………………………….………………………………… 
Data i czytelny podpis pełnoletniego uczestnika lub opiekuna prawnego 


