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Sokołowski Ośrodek Kultury zaprasza Seniorów z województwa mazowieckiego, kochających muzykę 
i śpiew, do udziału w konkursie Senior Show. Konkurs daje utalentowanym wokalnie osobom w wieku 60+ 
niepowtarzalną okazję, aby wystąpić przed nową publicznością i zaistnieć na mazowieckiej scenie muzycznej. 
Zapraszamy i czekamy na odważnych!

Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie mogą brać udział osoby, które: 
 a) mają wiek 60+, 
 b) mieszkają w województwie mazowieckim.

2. Kategorie:

• soliści,

• duety,

• grupy wokalne do 6 osób.

3. Jedna osoba może wystąpić max w 2 kategoriach.

4. Warunkiem uczestnictwa w Senior Show jest wysłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeń 
w postaci formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej www.sokolowskakultura.pl 
drogą elektroniczną (skan) na adres zgloszenia@sokolowskakultura.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres 
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 27. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 29 kwietnia 2022 r. 
(decyduje data stempla pocztowego).

5. Wykonawcy mogą korzystać z akompaniamentu na żywo (jeden instrument –  fortepian, akordeon 
lub gitara) bądź z podkładu muzycznego nagranego na pendrive, który  należy dostarczyć razem 
z kartą zgłoszenia.

6. Uczestnicy przygotowują jedną polską piosenkę z lat 60’, 70’ (3 zwrotki + refren).

7. Koszty podróży i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.

8. Uczestnicy przestrzegają harmonogramu przesłuchań konkursowych. 

9. Podany repertuar w karcie zgłoszenia jest niezmienny i obowiązkowy.

Przebieg konkursu:

Prezentacje konkursowe odbędą się 15 maja 2022 r. w godz. 10:00-14:00 w sali widowiskowej SOK. 
Koncert Finałowy planowany na godz. 17:00 – ogłoszenie wyników i występy laureatów.

REGULAMIN



Jury:

Komisję artystyczną powołuje organizator – Sokołowski Ośrodek Kultury.

Kryteria oceny: komisja przy ocenie będzie się kierować następującymi kryteriami: 

• dobór repertuaru (zgodnie z regulaminem);

• interpretacja (oryginalność, zrozumienie i przekaz treści utworu); 

• technika wokalna, dykcja, emisja głosu; 

• ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody: 

Jury konkursu wybierze spośród Uczestników zwycięzców każdej kategorii, którym zostaną wręczone 
nagrody pieniężne. Każdy Uczestnik biorący udział w eliminacjach otrzyma pamiątkowy dyplom.

Organizator zapewnia oświetlenie sceniczne oraz nagłośnienie (kolumny, mikrofony, odsłuchy). 

Sokołowski Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania 
prezentacji, a powstały materiał będzie jego własnością. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Zgłoszenie do udziału w Senior Show jest 
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Podczas wydarzenia obowiązują przeciw pandemiczne przepisy sanitarne. Dezynfekcja rąk i maseczki 
obowiązkowe!

Kontakt: 

Sokołowski Ośrodek Kultury, sekretariat – tel. 25 787 24 38; 

Osoba do kontaktu: Ola Kąkol, email: o.kakol@sokolowskakultura.pl

Zapraszamy!


