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XIII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI 

DZIECI PRZEDSZKOLNYCH, UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

ORAZ GIMNAZJUM Z TERENU GMINY CELESTYNÓW 

 

REGULAMIN 

 

ORGANIZATOR: 

Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów  

 

CEL: 

 Popularyzacja haseł i działań na rzecz ochrony środowiska  

 Popularyzacja twórczości i działalności artystycznej wśród dzieci i młodzieży  

 Rozwijanie zainteresowań artystycznych 

 Inspirowanie do rozwijania i doskonalenia własnej pracy twórczej 

 Promowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół z terenu 

gminy Celestynów 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 Wykonawców biorących udział w przeglądzie zgłaszają wyłącznie szkoły 

      i przedszkola na załączonych kartach zgłoszeń 

 Łączny czas prezentacji szkoły/przedszkola nie powinien przekroczyć 30 minut 

 

KATEGORIE ZESPOŁÓW 

1) Zespoły muzyczne 

- soliści  

- zespoły wokalne 

- zespoły wokalno-instrumentalne 

- zespoły instrumentalne 

- chóry 

 

2) Zespoły taneczne 

- zespoły piosenki i tańca 

- zespoły taneczne 

 

3) Zespoły teatralne 

- teatr (teatr muzyczny) 

- teatr lalek 

- kabaret 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Zgłoszenia na załączonych kartach zgłoszeń należy składać do 9 maja 2016 r.                      

w Gminnym Ośrodku Kultury w Celestynowie ul. Regucka 1, od poniedziałku                         
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do piątku w godz. 10.00-18.00. Dla każdego zespołu lub solisty należy przesłać 

osobne zgłoszenie. 

2) Przegląd Twórczości odbędzie się 5 czerwca 2016 r. (niedziela) w Celestynowie na 

festynie pn. Gminny Dzień Dziecka. 

3) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć 

zarejestrowanych podczas Przeglądu, w tym ich opublikowanie bez ograniczeń                  

w zakresie terminu, wielokrotności oraz pół eksploatacji wyłącznie w celach 

niekomercyjnych. 

4) Udział w Przeglądzie jest jednoczesnym z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

GOK w Celestynowie danych osobowych zawartych w kartach zgłoszeń (określonych 

w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 z poźn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji Przeglądu. 

 

 

Wszelkie pytania dotyczące regulaminu należy kierować  

do Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie 

ul. Regucka 1, pn.-pt. w godz. 10.00-18.00 

tel. (22) 789-71-02 

e-mail: gokcelestynow@op.pl 

www.gokcelestynow.pl 
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