
ZARZĄD MIASTA I STAROSTWO POWIATOWE W 
MIKOŁOWIE 

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W MIKOŁOWIE 

 

zapraszają na 
 

XI   MIKOŁOWSKI  
FESTIWAL   KEYBOARDOWY 

  

PRZEGLĄD OSIĄGNIĘĆ ZESPOŁÓW KEYBOARDOWYCH 

  

KONKURS INTERPRETACJI I TWÓRCZOŚCI KEYBOARDOWEJ 

  

Festiwal odbędzie się w ramach XXII Mikołowskich Dni 
Muzyki 

w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, ul. K. Miarki 9 

w dniu 02 czerwca 2012 r. /sobota/ 
 

 

W PROGRAMIE: 

Soliści i zespoły keyboardowe. 

Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny! 

 



REGULAMIN FESTIWALU 
1. Festiwal zorganizowany zostanie w formie: 

 Konkursu Interpretacji i Twórczości Keyboardowej. 

 Przeglądu osiągnięć zespołów keyboardowych. 

2. Konkurs Interpretacji i Twórczości Keyboardowej odbędzie się w dniu  

02. 06. 2012 r. /sobota/ w OPP w Mikołowie, ul. K. Miarki 9, w dwóch kategoriach 
wiekowych: 

 I kategoria - szkoły podstawowe 

 II kategoria - szkoły ponadpodstawowe 

a. Konkurs przeznaczony jest dla uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży szkolnej, 
biorących udział w zorganizowanej formie nauki gry na keyboardzie. 

b.  Uczestnicy przygotowują program dowolny w maksymalnym czasie do 10 minut. 

c. Preferowane będą własne utwory i oryginalne opracowania muzyczne. 

d. Komisja Konkursowa dokona oceny uczestników i rozdzieli nagrody i wyróżnienia. 

e. Decyzje Komisji są ostateczne. 

f. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy i drobne upominki, a laureaci 
nagrody i wyróżnienia. 

g. Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać do dnia 18. 05. 2012 r. na 
załączonych kartach zgłoszenia pocztą lub e-mailem na adres: 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej 

ul. K. Miarki 9 

43-190 MIKOŁÓW 

e-mail: ognisko@oppmikolow.pl 

h. O miejscu i terminie przesłuchania uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie. 

i. Koncert laureatów Konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 
w dniu 02. 06. 2012 r. /sobota/ po przeglądzie osiągnięć zespołów keyboardowych.  

3. Przegląd osiągnięć zespołów keyboardowych odbędzie się w dniu 02. 06. 2012 r. /sobota/ 
w OPP w Mikołowie, ul. K. Miarki 9. 

a. W przeglądzie wezmą udział zespoły zaproszone przez organizatorów oraz zgłoszone 
przez instytucje delegujące po wcześniejszym ustaleniu programu z organizatorem 
Festiwalu. 

b. Wszelkich informacji udziela Stanisław Szlegier/tel. 600 - 146 - 539/. 

4. Zespoły biorące udział w Festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. 

5. Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu. 



KARTA ZGŁOSZENIA 

DO KONKURSU INTERPRETACJI I  TWÓRCZOŚCI 
KEYBOARDOWEJ 

XI MIKOŁOWSKIEGO FESTIWALU KEYBOARDOWEGO 
 

1. Imię i 
nazwisko.................................................................................................................... 

2. Adres, telefon ....................................................................................................................... 

3. Wiek/kategoria .................................................................................................................... 

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

4. Placówka zgłaszająca /nazwa, adres, 
telefon/................................................................... 

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

5. Nauczyciel prowadzący /imię i nazwisko, telefon/........................................................... 

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

6. Program /tytuły, autorzy/.................................................................................................... 

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

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

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

 

 

        ........................................................ 
                  /podpis zgłaszającego/ 


