
REGULAMIN  

PRZEGLĄDU AMATORSKIEGO PIOSENKI AKTORSKIEJ  

PAPA 2023 

MOSINA 2023 

 

I. ORGANIZATOR  - Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 

Mosina, tel. 61 8132 909 lub 669 603 933  

II. TERMIN I MIEJSCE - 17 kwietnia 2023 r. /poniedziałek/, godz. 17:00, 

Mosiński Ośrodek Kultury – Sala Kolumnowa, ul. Dworcowa 4, 62–050 Mosina 

III. CEL - Celem Przeglądu jest promocja muzyczna i aktorska środowiska 

mosińskiego, doskonalenie warsztatu aktorskiego i wokalnego utalentowanych 

mieszkanek i mieszkańców Gminy Mosina i okolic.  

IV. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?  

Pełnoletni mieszkańcy i mieszkanki Gminy Mosina i okolic. 

V. CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY U NAS ZAŚPIEWAĆ?  

1. Zgłosić się! Do 05 kwietnia 2023 r., wypełnić i wysłać na adres (poczta lub e-

mail, liczy się data wpływu) KARTĘ ZGŁOSZENIA dostępną pod adresem: 

www.kultura.gmina.pl oraz dołączyć nagranie (najlepiej w formacie mp3 lub 

mp4 video) własnego wykonania zgłaszanego utworu. 

Zgłoszenia: konkurs@kultura.gmina.pl 

2. W Przeglądzie PAPA 2023 może wziąć udział 8 wykonawców. Zasady 

eliminacji: 

- O zgłoszeniu decyduje przesłanie do 05 kwietnia 2023 r., karty zgłoszenia oraz 

nagrania, na podstawie którego organizatorzy zakwalifikują 8 wykonawców. 

- Organizator ogłosi wyniki kwalifikacji do dnia 11 kwietnia 2023 r., na stronie 

fb Mosińskiego Ośrodka Kultury, www.kultura.gmina.pl oraz powiadomi 

zakwalifikowane osoby drogą telefoniczną bądź e-mailową. 

 

http://www.kultura.gmina.pl/
mailto:konkurs@kultura.gmina.pl
http://www.kultura.gmina.pl/


 

VI. JAKIE BĘDZIECIE MIELI KORZYŚCI?  

Jury decydując o wynikach może sprawić, że to właśnie Ty otrzymasz:  

-  Nagrodę Główną Przeglądu w formie gratyfikacji finansowej w wysokości 

500,00 PLN oraz oryginalnej statuetki. Jury może przyznać również nagrody 

dodatkowe lub wyróżnienia; 

- Wszyscy wykonawcy biorący udział w finale Przeglądu PAPA 2023 otrzymają 

zaproszenia na koncert Katarzyny Groniec organizowany przez Mosiński 

Ośrodek Kultury w dniu przeglądu tj., 17 kwietnia o godz. 19.00 w Sali 

Reprezentacyjnej; 

 VII. JURY  

Uczestników Przeglądu oceniać będzie specjalnie powołane przez Organizatora 

Jury. Ostateczny werdykt Jury będzie ogłoszony w dniu imprezy ok. godz. 

18:00. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

- Kolejność prezentacji na scenie ustalana jest losowo.  

- Losowanie kolejności prezentacji wykonawców nastąpi bezpośrednio przed 

rozpoczęciem Przeglądu. 

- Udział w Przeglądzie dla uczestników jest bezpłatny. Wykonawcy występują 

nieodpłatnie. 

- Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający. 

- Zgłaszany utwór podczas Przeglądu można wykonywać a cappella, z własnym 

akompaniamentem na żywo (bez udziału osób trzecich) lub z akompaniamentem 

nagranym w formacie mp3 na przenośnym źródle pamięci. 

- Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

- Organizator rozstrzyga wszelkie kwestie sporne związane z Przeglądem i 

zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

 


