
 

Stowarzyszenie Seniorów „Trzeci Wiek” w Lubinie                              
MOPS - Dom Dziennego Pobytu „Senior” w Lubinie       
Centrum Kultury „Muza” w Lubinie 
 
serdecznie zapraszają do udziału w I Festiwalu Polskiej Piosenki Patriotycznej 

23 maja 2014 r. w godzinach 11.00- 13.00 

Centrum Kultury „ Muza”, ul. Armii Krajowej 1, Lubi n 

Warunki uczestnictwa: 

1. Przesłanie karty zgłoszenia ( w załączeniu ). 
2. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 8 minut (2 piosenki o charakterze 

patriotycznym). 
3. Uczestnicy korzystający z podkładów muzycznych w formie płyty CD 

zobowiązani są do przekazania ich w terminie do 16 maja br. organizatorowi 
(siedziba DDP „Senior”) 

4. W festiwalu mogą wziąć udział zespoły i soliści w dwóch kategoriach wiekowych: 
do 50 r. ż oraz 50 +. 

5. W każdej kategorii przewidziano miejsca od I  do V oraz 5 wyróżnień. 
6. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
7. Oceny prezentacji dokona Jury, jego decyzja jest nieodwołalna. 
8. W trakcie trwania festiwalu organizatorzy zapewniają słodki poczęstunek. 
9. Dojazd w zakresie własnym. 

Uwaga! 

W przypadku dużej ilości uczestników organizatorzy zastrzegają sobie możliwość 
ograniczenia prezentacji. 

Karty zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 30 kwietnia br. na adres: 

Dom Dziennego Pobytu „Senior” 

ul. Sienkiewicza 3 

59 – 300 Lubin 

pocztą elektroniczną : senior@mops.lubin.pl lub elzbieta.miklis@mops.lubin.pl 

tel/fax: 76/ 746- 83- 61 lub 782 – 704 – 400 

      

 



 

 

Karta zgłoszenia- kategoria solista do 50 r. ż  

 

Nazwa reprezentowanej jednostki, zespołu, imię i nazwisko osoby, osób występujących: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

Dane kontaktowe: 

............................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu, e-mail 

............................................................................................................................................... 

Tytuły prezentowanych utworów: 

............................................................................................................................................... 

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

Wymagania techniczne (ilość mikrofonów, linia wzmacniająca, sprzęt muzyczny) 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

Oświadczenie 

Przyjmuję warunki regulaminu festiwalu i wyrażam zgodę na przechowywanie  
i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Seniorów „Trzeci Wiek”, 
Dom Dziennego Pobytu „Senior” oraz CK „Muza” w celach promocyjnych 
i marketingowych. 

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

   (miejscowość, data)                                                        (Podpis uczestnika lub opiekuna) 
 

 



 

 

Karta zgłoszenia- kategoria solista 50 +  

 

Nazwa reprezentowanej jednostki, zespołu, imię i nazwisko osoby, osób występujących: 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

Dane kontaktowe: 

............................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu, e-mail 

............................................................................................................................................... 

Tytuły prezentowanych utworów: 

............................................................................................................................................... 

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

Wymagania techniczne (ilość mikrofonów, linia wzmacniająca, sprzęt muzyczny) 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

Oświadczenie 

Przyjmuję warunki regulaminu festiwalu i wyrażam zgodę na przechowywanie  
i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Seniorów „Trzeci Wiek”, 
Dom Dziennego Pobytu „Senior” oraz CK „Muza” w celach promocyjnych 
i marketingowych. 

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

   (miejscowość, data)                                                        (Podpis uczestnika lub opiekuna) 
 

 



 

Karta zgłoszenia- kategoria zespół (członkowie do 50 r. ż)  

 

Nazwa reprezentowanej jednostki………………………………………………………… 

Nazwa zespołu..................................................................................................................... 

Skład zespołu (nazwisko i imię) 
1. 11. 
2. 12. 
3. 13. 
4. 14. 
5. 15. 
6. 16. 
7. 17. 
8. 18. 
9. 19. 
10. 20. 

Dane kontaktowe: imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu, e-mail: 

............................................................................................................................................... 

Tytuły prezentowanych utworów: 

............................................................................................................................................... 

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

Wymagania techniczne (ilość mikrofonów, linia wzmacniająca, sprzęt muzyczny) 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

Oświadczenie 

Przyjmuję warunki regulaminu festiwalu i wyrażam zgodę na przechowywanie  
i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Seniorów „Trzeci Wiek”, 
Dom Dziennego Pobytu „Senior” oraz CK „Muza” w celach promocyjnych 
i marketingowych. 

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

   (miejscowość, data)                                                        (Podpis uczestnika lub opiekuna) 

 



 

Karta zgłoszenia- kategoria zespół (członkowie w wieku 50+ )  

 

Nazwa reprezentowanej jednostki………………………………………………………… 

Nazwa zespołu..................................................................................................................... 

Skład zespołu (nazwisko i imię) 
1. 11. 
2. 12. 
3. 13. 
4. 14. 
5. 15. 
6. 16. 
7. 17. 
8. 18. 
9. 19. 
10. 20. 

Dane kontaktowe: imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu, e-mail: 

............................................................................................................................................... 

Tytuły prezentowanych utworów: 

............................................................................................................................................... 

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

Wymagania techniczne (ilość mikrofonów, linia wzmacniająca, sprzęt muzyczny) 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

Oświadczenie 

Przyjmuję warunki regulaminu festiwalu i wyrażam zgodę na przechowywanie  
i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Seniorów „Trzeci Wiek”, 
Dom Dziennego Pobytu „Senior” oraz CK „Muza” w celach promocyjnych 
i marketingowych. 

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

   (miejscowość, data)                                                        (Podpis uczestnika lub opiekuna) 


