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Regulamin Rodzinnego Karaoke w ramach I Gminnego Dnia Rodziny 

 

I. WSTĘP  

1. Regulamin określa warunki na jakich odbywa się Rodzinne Karaoke w ramach                                

II Gminnego Dnia Rodziny. 

2. Inicjatorem, organizatorem oraz koordynatorem Karaoke są Gminny Ośrodek 

Pomocy. Społecznej w Żmigrodzie oraz Placówka Wsparcia Dziennego w 

Żmigrodzie. 

3. Współorganizatorem Karaoke jest Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie. 

 

II. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO  

1. Zgłoszenia rodzin / zespołów rodzinnych do Karaoke przyjmowane są osobiście               

w Gminnym Centrum Informacji w Żmigrodzie ul. Wrocławska 12, Tel.71 385 27 58 

(Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie, wejście od strony Biblioteki) do dnia 

08.05.2019. 

2. Uczestnikiem Karaoke może być rodzina/drużyna, licząca minimum 2 osoby,                       

a maksymalnie 4 osób. Rodzina to nie tylko mama, tata i dzieci. Organizator 

dopuszcza możliwość różnych konfiguracji drużyn rodzinnych (rodzeństwo, 

kuzynostwo, dzieci z rodzicami, z dziadkami itp.). 

3. W Turnieju może uczestniczyć maksymalnie 8 zespołów.  

4. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu 

zapisów w przypadku zgłoszenia mniejszej liczby drużyn niż wymagana. 

5. Zgłaszając rodzinę do Karaoke należy dostarczyć Organizatorowi Turnieju komplet 

wypełnionych i podpisanych dokumentów:  

 Kartę Zgłoszenia – załącznik nr 1 do Regulaminu. 

6. Każda drużyna podaje Organizatorowi na karcie Zgłoszeniowej nazwę utworu, jaki 

będzie wykonywać. Wraz z Kartą Zgłoszenia należy dostarczyć Organizatorowi 

pendrive z nagranym podkładem. Jeśli drużyna takiego podkładu nie posiada, istnieje 

możliwość nagrania go w Gminnym Centrum Informacji w Żmigrodzie do dnia 

10.05.2019 godz. 12:00 (należy zgłosić taką chęć Organizatorowi i zgłosić się 

osobiście z własnym pendrive w celu nagrania podkładu).  
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7. Zgłoszenie rodziny do Karaoke jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości                         

i zastosowaniem się do postanowień niniejszego regulaminu.  

8. Udział w Karaoke jest bezpłatny. 

9. Udział w Karaoke jest dobrowolny. 

 

 

III. TERMIN I MIEJSCE  

1. Rodzinne Karaoke odbędzie się dnia 12.05.2019 r. godz. 14:15 - Rynek w Żmigrodzie 

podczas II Gminnego Dnia Rodziny. 

 

IV. NAGRODY 

1. Rodzinne karaoke nie jest konkursem, każda drużyna występująca otrzymuje 

rodzinny karnet na żmigrodzki basen Aquagród.  

 

V. INNE  

1. Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu i scenariusza.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany formy Karaoke                        

w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

przeprowadzenie zgodnie z planem. 
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KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU 

DO RODZINNEGO KARAOKE W RAMACH I GMINNEGO DNIA RODZINY                        

W ŻMIGRODZIE 

L.p. Imię i nazwisko członka zespołu Wiek 

1   

2   

3   

4   

 Minimum 2 osoby, maksymalnie 4 osoby w zespole 

 

Dane kontaktowe do pełnoletniego opiekuna drużyny 

Telefon  

E-mail  

 

Tytuł utworu wykonywanego Autor utworu 

  

 

UWAGA! Wraz z Kartą Zgłoszenia należy dostarczyć Organizatorowi pendrive z nagranym 

podkładem. Jeśli drużyna takiego podkładu nie posiada, istnieje możliwość nagrania go                    

w Gminnym Centrum Informacji w Żmigrodzie do dnia 10.05.2019 r. godz. 12:00 (należy 

zgłosić taka chęć Organizatorowi i zgłosić się osobiście z własnym pendrive w celu nagrania 

podkładu).  

 

       ……………………………………….. 

                  Podpis opiekuna drużyny  


