
 
 
 
ramowy program imprezy  
 
6  listopada – sala klubowa „Pegaz” 

godz. 12.00- 18.00 próby 
godz. 18.00  koncert konkursowy 
godz. 21.00 Chłopcy Kontra Basia 

 
 

 
7 listopada 

godz. 15.00 - sala klubowa „Pegaz” 
spotkanie z jurorami 
 
godz. 18.00 -  sala teatralna 
 koncert galowy 
Gwiazda Jaromir Nohavica 

 

 
  
 
 

 
 

 
 

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury 
ul. Świdnicka 23, tel. 0-74/64 64 660 

    www.dok.pl, dok@dok.pl   

 
 
 
 
 

 
 
 

       
 
 
 
 

16. 
OGÓLNOPOLSKI  

KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ 

      „POETYCKA STAJNIA”  
Dzierżoniów 2015   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
    
 

http://www.dok.pl/
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Drodzy Przyjaciele serdecznie zapraszamy na szesnaste spotkanie  
w Poetyckiej Stajni. 
 Przed nami kolejna edycja konkursu, podczas którego odbędą się eliminacje do 
SFP w Krakowie! 
Wszystkim Uczestnikom tegorocznej Poetyckiej Stajni życzymy powodzenia i 
trzymamy za Was kciuki. 
 
ORGANIZATOR 
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury  
 
TERMIN  
6-7 listopada 2015 r. 
ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą brać udział:  
-   soliści i zespoły (do 6 osób) 
-   wykonawcy, którzy ukończyli  15 lat. 
  

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie karty zgłoszenia  
      oraz nagrania „demo” z utworami zgłoszonymi do konkursu  
      do dnia 23 października 2014 r. 

 
3. Do udziału w Konkursie należy przygotować 3 piosenki w języku polskim 

mieszczące się w nurcie poezji śpiewanej, z muzyką  
      i tekstem autorstwa wykonawcy lub utwory publikowane.  
      W konkursie uczestnicy wykonują 2 utwory, na życzenie Jury wykonają 
      trzeci utwór. 

 
4. Wykonawcy biorący udział w konkursie przygotowują program  

z akompaniamentem własnym lub zespołu, dopuszcza się półplayback.   
 

5. Nie zostaną dopuszczeni do konkursu wykonawcy zgłaszający powtórnie 
repertuar z poprzednich edycji konkursu.  

 
6. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator powoła komisję 

kwalifikacyjną, która po przesłuchaniu nadesłanego materiału, dopuści 
wykonawców do udziału w koncercie konkursowym. O decyzji komisji 
Organizator powiadomi zakwalifikowanych wykonawców.  

 
7. Uczestnicy biorący udział w konkursie będą oceniani przez Jury powołane 

przez organizatora. 
 
 
 

 
 

 

 

NAGRODY 

1. Główną nagrodą konkursu jest „Złota Podkowa Pegaza”. 
2. Jury Konkursu będzie kwalifikowało do finału Studenckiego 

Festiwalu Piosenki w Krakowie 2016 
3. Pula nagród pieniężnych wynosi 3000 zł. 
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

1. Organizatorzy zapewniają wykonawcom  
 sprzęt nagłaśniający, 
 pianino, perkusję (bez talerzy i stopy), 
 salę do prób, 
 bezpłatny wstęp na koncerty towarzyszące. 

 
2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub placówki   
    delegującej. 

3. Organizator odsyła wyłącznie kasety wykonawców 
    niezakwalifikowanych,  pozostałe będą do odebrania w biurze 
    organizacyjnym w czasie konkursu.  

4. Werdykty komisji kwalifikacyjnej i jury są niepodważalne. 

5. Kwestie sporne, nie objęte regulaminem lub wymagające 
    dodatkowych interpretacji rozstrzygać będzie szef organizacyjny 
    konkursu. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji audio  
    i video wszystkich prezentacji artystycznych biorących udział  
    w konkursie. 
 
7. Bardzo prosimy o dokładne wypełnianie kart zgłoszeń  

                 /tekst i muzyka/.                      
BIURO ORGANIZACYJNE: 

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury 
ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów 
fax 074/ 831 44 64  

  informacji udziela: AlicjaOwczarek  e-mail: ala@dok.pl  
        tel. 0-74/ 64 64 629 
 






