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1. ORGANIZATOR: 

1) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 
 

2. PARTNERZY: 

1) Urząd Miasta Włocławek 

2) Centrum Kultury Browar „B” we Włocławku 

3) Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku 

4) Stowarzyszenie „MANKO” z Krakowa 
 

3. HARMONOGRAM I MIEJSCE PRZEGLĄDU: 

1) „ARS” 2020 odbędzie się w dniach od 24.08.2020 do 28.08.2020 r. w Centrum Kultury 

Browar „B” przy ul. Łęgskiej 28 we Włocławku 

2) Od 24 do 26 sierpnia 2020 r. trwać będą przesłuchania podmiotów artystycznych 

zgłoszonych do Przeglądu. 

 24 sierpnia 2020 r. – przesłuchania w Kategorii Teatr i Taniec  

 25 sierpnia 2020 r. – przesłuchania w Kategorii Folklor  

 26 sierpnia 2020 r. – przesłuchania w Kategorii Muzyka 

 27 sierpnia 2020 r. – konsultacje z Jury, warsztaty metodyczne dla Instruktorów  

oraz Uczestników Przeglądu, wykłady otwarte 

 28 sierpnia 2020 r. – koncert galowy oraz rozdanie nagród  

3) Wyniki przeglądu zostaną ogłoszone na gali finałowej i opublikowane na stronie 

www.kpck.pl w podstronie www.kpck.pl/ogolnopolski-przeglad-artystycznego-ruchu-

seniorow-ars/ oraz na profilu Facebook www.facebook.com/integracja.kpck/  

w wydarzeniu www.facebook.com/events/933122450356171  
 

4. INFORMACJI UDZIELA: 

1) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy  

2) Dział KPCK: Pracownia Integracji Międzypokoleniowej 

3) Instruktorzy: Julian Waszak, Grażyna Kaczmarek-Piasecka, Mateusz Grzębski 

4) 85-033 Bydgoszcz, Plac Kościeleckich 6, pokój nr 4 

5) tel. (052) 585 15 03 

6) e-mail: integracja@kpck.pl 

7) www.kpck.pl  

8) www.facebook.com/integracja.kpck    

9) Pracownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00 
 

5. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU: 

1) Karta zgłoszenia w kategorii teatr, muzyka, taniec i folklor 

2) Karta zgłoszenia w kategorii literatura 

3) Karta zgłoszenia w kategorii fotografia  

4) Oświadczenie RODO dla Uczestników Przeglądu i Instruktorów 
 
 

 

6. ZAŁOŻENIA PRZEGLĄDU: 

1) „ARS” 2020 adresowany jest do Seniorów, a także grup wielopokoleniowych 

działających artystycznie w różnych środowiskach.  

2) Ideą naszego przeglądu jest integracja Seniorów z ludźmi młodego pokolenia, integracja 

środowisk, inspirowanie Seniorów i młodzieży do szukania nowych form wspólnej pracy. 

3) Do udziału w Przeglądzie zapraszamy podmioty działające na rzecz „ludzi złotego wieku” 

oraz integracji międzypokoleniowej: 
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 Kluby Seniora 

 Kluby, Koła i Sekcje Zainteresowań 

 Uniwersytety Trzeciego Wieku 

 Uniwersytety Każdego Wieku 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej 

 Domy, Ośrodki i Centra Kultury 

 Domy Pomocy Społecznej 

 Domy Dziennego Pobytu 

 Stowarzyszenia i Fundacje 

 Biblioteki  

 i inne.  

4) Do udziału w Przeglądzie, zaprezentowania swojego dorobku oraz konfrontacji twórczej 

zapraszamy amatorskie zespoły, grupy, duety oraz solistów w kategoriach teatr, muzyka, 

taniec oraz folklor: 

 TEATR – teatry dramatyczne, teatry jednego aktora, spektakle poetyckie, kabarety, 

recytatorzy 

 TANIEC – zespoły taneczne i teatry tańca 

 FOLKLOR – zespoły pieśni i tańca, zespoły śpiewacze, teatry obrzędowe, kapele 

ludowe, gawędziarzy, którzy znają i posługują się gwarą danego regionu. Prezentowane 

teksty powinny opierać się na przekazach, legendach lub anegdotach, baśniach ludowych 

 MUZYKA – zespoły wokalne, chóralne, instrumentalne, instrumentalno-wokalne,  

poezji śpiewanej, duety i soliści 

5) Twórców indywidualnych zapraszamy do zaprezentowania swojego dorobku oraz 

konfrontacji twórczej w kategoriach: 

 FOTOGRAFIA 

 LITERATURA 

6) W 19. Edycji Przeglądu po raz pierwszy odbędzie się prezentacja regionów historyczno-

etnograficzno-geograficznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 24.08.2020 – Region Krajny i Pałuk  

 25.08.2020 – Region Kociewia i Borów Tucholskich 

 26.08.2020 – Ziemia Dobrzyńska i Chełmińska 

 27.08.2020 – Region Kujaw i Włocławek 

 28.08.2020 – Region Kujaw i Bydgoszcz 
 

7. NAGRODY: 

1) Grand Prix im. Tytusa Frelichowskiego – 2.000 zł 

2) Nagrody dla najlepszych zespołów, grup, duetów, solistów w kategoriach: 

TEATR  

 1 miejsce w kategorii – 1.000 zł 

 2 miejsce w kategorii – 700 zł  

 3 miejsce w kategorii – 500 zł  

MUZYKA 

 1 miejsce w kategorii – 1.000 zł 

 2 miejsce w kategorii – 700 zł  

 3 miejsce w kategorii – 500 zł  

TANIEC 

 1 miejsce w kategorii – 1.000 zł 

 2 miejsce w kategorii – 700 zł  

 3 miejsce w kategorii – 500 zł  
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FOLKLOR 

 1 miejsce w kategorii – 1.000 zł 

 2 miejsce w kategorii – 700 zł  

 3 miejsce w kategorii – 500 zł  

LITERATURA 

 1 miejsce w kategorii – 500 zł 

 2 miejsce w kategorii – 350 zł  

 3 miejsce w kategorii – 200 zł  

FOTOGRAFIA 

 1 miejsce w kategorii – 500 zł 

 2 miejsce w kategorii – 350 zł  

 3 miejsce w kategorii – 200 zł  

3) Jury uhonoruje 7 wyróżnieniami w wysokości 300 zł instruktorów, zespoły, grupy, duety, 

solistów, autorów prac literackich lub fotograficznych wyróżniających się na tle innych 

Uczestników Przeglądu. 

4) Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

5) Pula nagród finansowych może ulec zmianie. 
 

8. WARUNKI UDZIAŁU W KWALIFIKACJACH DO PRZEGLĄDU OGÓLNOPOLSKIEGO: 

1) Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przed wypełnieniem karty zgłoszenia. 

2) Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia drukowanymi literami.  

3) Karty wypełnione nieczytelnie nie zostaną przyjęte przez Organizatora. 

4) W przypadku zawarcia błędnych informacji w karcie zgłoszenia Organizator  

nie ponosi winy za umieszczenie ich w materiałach promocyjnych, w programie,  

na stronie internetowej, na profilu Facebook itd.  

5) Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie formularza RODO. Obowiązek ten 

dotyczy wszystkich Uczestników startujących we wszystkich przestrzeniach twórczych. 

6) Uczestnicy którzy nie prześlą wypełnionego i podpisanego formularza RODO  

nie mogą uczestniczyć w Przeglądzie. 

7) Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie czytelnie karty zgłoszenia dla danej kategorii  

w formie papierowej oraz przesłanie jej wraz z płytą CD lub DVD na adres Organizatora  

z dopiskiem na kopercie „Karta zgłoszenia ARS 2020”. 

8) Kartę zgłoszenia można wypełnić komputerowo pobierając ją ze strony internetowej 

www.kpck.pl/ogolnopolski-przeglad-artystycznego-ruchu-seniorow-ars 

9) Jeżeli pojawią się pytania lub wątpliwości dotyczące warunków uczestnictwa  

w Przeglądzie oraz wypełnienia karty zgłoszenia, to bardzo prosimy aby kontaktowała się 

z Organizatorem tylko jedna wyznaczona do tego celu osoba odpowiedzialna za dany 

zespół, grupę, duet lub sam solista czy autor prac.  
 

8A. KWALIFIKACJE DLA KATEGORII TEATR, TANIEC, FOLKLOR, MUZYKA 

1) Przegląd ma charakter międzypokoleniowy – zapraszamy zespoły, grupy i duety 

składające się z samych Seniorów lub podmioty „mieszane” (dzieci, młodzież, dorośli), 

gdzie Seniorzy muszą stanowić minimum 50% członków.  

2) Osoby startujące indywidualnie w Przeglądzie muszą być Seniorami.  

3) Za seniorów uważa się osoby w wieku 60+. 

4) Warunkiem uczestnictwa w kwalifikacjach jest nagranie prezentacji video na płycie CD 

lub DVD i wysłanie jej na adres Organizatora z oświadczeniem RODO i wypełnioną kartą 

zgłoszenia.  
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5) Płyta musi być opisana – nazwa zespołu, miejscowość, nazwa programu.  

6) UWAGA! Zapis może być wykonany telefonem komórkowym lub kamerą. Nagranie 

musi rejestrować plan ogólny.  

7) Zapis prezentacji video musi być wypalony na płycie CD lub DVD. Płyta musi być 

„zamknięta” bez możliwości dalszego edytowania materiału.  

8) Płyta CD lub DVD musi być zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

9) Jury dokona kwalifikacji na podstawie nadesłanych nagrań i wybierze najciekawsze 

prezentacje do Przeglądu Ogólnopolskiego. Organizatorzy mogą dodatkowo zaprosić 

zespoły, które były laureatami wcześniejszych edycji. 

10) Ramy czasowe prezentacji wideo dla poszczególnych kategorii: 

W KATEGORII TEATR:  

 Teatr dramatyczny – nagranie video do 20 minut 

 Recytacja – nagranie video do 5 minut 

 Teatr poezji – nagranie video do 10 minut 

 Teatry jednego aktora – nagranie video do 10 minut 

 Kabarety – nagranie video do 10 minut 
 

W KATEGORII TANIEC:  

 Zespoły taneczne – nagranie video do 5 minut  

 Teatry tańca – nagranie video do 15 minut  

W KATEGORII FOLKLOR:  

 Zespoły śpiewacze ludowe – nagranie video max. 2 utwory do 7 minut 

 Kapele ludowe – nagranie video max. 2 utwory do 7 minut  

 Zespoły pieśni i tańca – nagranie video do 10 minut  

 Teatry obrzędowe – nagranie video do 20 minut  

 Gawędziarze – nagranie video do 5 minut 
W KATEGORII MUZYKA:  

 Zespoły wokalne – nagranie video max. 2 utwory do 7 minut 

 Zespoły instrumentalne – nagranie video max. 2 utwory do 7 minut 

 Zespoły instrumentalno–wokalne – nagranie video max. 2 utwory do 7 minut 

 Chóry – nagranie video max. 2 utwory do 7 minut 

 Zespół poezji śpiewanej – nagranie video max. 2 utwory do 7 minut 

 Soliści – nagranie video max. 2 utwory do 7 minut 

 Duety – nagranie video max. 2 utwory do 7 minut 

11) Nagranie należy przesłać do 10 kwietnia 2020 r. Zespoły, grupy, duety i soliści 

zakwalifikowani przez komisję oceniającą powołaną przez Organizatora na podstawie 

przesłanych prezentacji do Ogólnopolskiego Przeglądu, otrzymają kartę zgłoszenia  

do 20 maja 2020 r. Na wypełnione karty zgłoszenia do etapu ogólnopolskiego czekamy  

do 30 czerwca 2020 r.  

12) W województwach gdzie tradycją jest organizowanie eliminacji wojewódzkich 

poprzedzających Przegląd Ogólnopolski, rekomenduje się maksymalnie 10 podmiotów 

artystycznych, laureatów eliminacji wojewódzkich.  

13) Na protokoły komisji oceniających czekamy do 15 maja 2020 r. Na podstawie 

otrzymanego protokołu roześlemy karty zgłoszenia laureatom eliminacji wojewódzkich. 

14) Województwa organizujące Przeglądy Wojewódzkie: 

 Województwo Zachodniopomorskie – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 

 Województwo Lubelskie – Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie (bez kategorii Taniec) 

 Województwo Łódzkie – Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach 
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16. Planujemy łącznie udział 160 wykonawców (solistów, duetów, grup i zespołów 

wielopokoleniowych w kategoriach folklor, teatr, muzyka i taniec) z całej Polski –  

10 podmiotów reprezentuje jedno województwo.  
 

8B. WARUNKI ZGŁOSZENIA DLA KATEGORII FOTOGRAFIA 

1) Zgłoszenia w kategorii fotografia przyjmujemy bezpośrednio na „ARS” Ogólnopolski. 

Kategoria fotografia nie ma etapu wojewódzkiego. 

2) Temat przewodni prac w kategorii fotografia to „W starym kinie”. 

3) Warunkiem zgłoszenia prac i udziału w Przeglądzie jest ukończenie 18 lat. 

4) Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 fotografie wykonane techniką dowolną.  

5) Fotografie muszą być zapisane w formacie JPG lub PNG o minimalnych wymiarach 1280 

x 1024 pikseli.  

6) Organizator przyjmuje wyłącznie fotografie w wersji elektronicznej na płycie CD. 

Wszystkie 3 zdjęcia powinny być na 1 płycie CD. 

7) Organizator nie dopuszcza do udziału w Przeglądzie fotografii, które zostały już 

wcześniej nagrodzone, wyróżnione bądź prezentowane na wystawach pokonkursowych  

w innych konkursach lub przeglądach.  

8) Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia prac o niskiej jakości technicznej  

lub naruszających regulamin Przeglądu. 

9) Autor zdjęć udziela prawa do nieodpłatnego wykorzystania fotografii  

na materiałach promujących Przegląd i ich publikację na stronie internetowej 

Organizatora oraz profilu Facebook. 

10) Autor fotografii zgłoszonych do konkursu oświadcza, że fotografie wykonał osobiście  

i jest jedynym właścicielem praw autorskich do tych prac, jak też że prace te nie naruszają 

dóbr osobistych i materialnych osób trzecich oraz że posiada zgodę przedstawionych  

na fotografiach osób na publikację ich wizerunku. 

11) Każda fotografia znajdująca się na płycie CD powinna być zatytułowana numerem 

zgodnym z numerem przy tytule zdjęcia w karcie zgłoszenia. 

12) Każdy zgłaszana do konkurs płyta CD ze zdjęciami powinna być opisana godłem. Godło 

to słowo lub słowa, nick, pseudonim. Godło nie może być znakiem graficznym, jeden 

autor ma jedno i to samo godło. Odrzucone zostaną płyty CD opisane imieniem, 

nazwiskiem bądź innymi danymi autora pracy. 

13) Zgłoszenie powinno być zapakowane w osobną kopertę z zewnątrz opatrzoną tylko  

i wyłącznie godłem. Płyta CD powinna być zapakowana w kopertę bąbelkową. 

14) Kartę zgłoszenia wraz z płytą należy przesłać do 10 kwietnia 2020 r. 

15) Autorzy najlepszych prac zostaną poinformowani przez Jury i zaproszeni do Włocławka 

na finał Przeglądu Ogólnopolskiego.   
 

8C. WARUNKI ZGŁOSZENIA DLA KATEGORII LITERATURA 

1) Zgłoszenia w kategorii literatura przyjmujemy bezpośrednio na „ARS” Ogólnopolski. 

Kategoria literatura nie ma etapu wojewódzkiego. 

2) Temat przewodni prac w kategorii literatura to „Niewidzialne”. 

3) Warunkiem zgłoszenia prac i udziału w Przeglądzie jest ukończenie 18 lat. 

4) Każdy Uczestnik może przesłać tylko jeden zestaw prac składający się z 3 wierszy. 

Teksty powinny zawierać tytuły.  

5) Każdy wiersz na osobnej kartce, wydruk komputerowy A4, wersja elektroniczna musi 

zostać zapisana na płycie CD w formacie PDF. 

6) Nadesłane wiersze muszą być napisane w języku polskim.  

7) Każdy tekst powinien być opatrzony godłem. Godło to słowo lub słowa, nick, pseudonim. 

Godło nie może być znakiem graficznym, jeden autor ma jedno i to samo godło. 
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8) Organizator nie dopuszcza do udziału w Przeglądzie prac, które zostały już wcześniej 

nagrodzone, wyróżnione, prezentowane w innych konkursach lub przeglądach. 

Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia prac naruszających regulamin Przeglądu. 

9) Autor prac udziela prawa do nieodpłatnego wykorzystania tekstów na materiałach 

promujących Przegląd i ich publikację na stronie internetowej Organizatora oraz profilu 

Facebook. 

10) Autor prac zgłoszonych do konkursu oświadcza, że wykonał je osobiście i jest jedynym 

właścicielem praw autorskich do tych prac. 

11) Karta zgłoszenia powinna być zapakowana w osobną kopertę z zewnątrz opatrzoną tylko i 

wyłącznie godłem. Płyta CD powinna być zapakowana w kopertę bąbelkową. 

12) Kartę zgłoszenia wraz z płytą należy przesłać do 10 kwietnia 2020 r. 

13) Autorzy najlepszych prac zostaną poinformowani przez Jury i zaproszeni  

do Włocławka na finał Przeglądu Ogólnopolskiego.   
 

9. INNE SPRAWY ORGANIZACYJNE:  

1) Organizator i Partnerzy nie zwracają kosztów wysyłki prac w kategoriach literatura  

i fotografia oraz kosztów wysyłki kart zgłoszeń wraz z płytami CD lub DVD. 

2) Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac, kart zgłoszenia do udziału  

w Przeglądzie oraz nośników CD i DVD. 

3) UWAGA! Ważne daty: 

 Na zgłoszenia Uczestników czekamy do 10 kwietnia 2020 r.  

 Na protokoły komisji z eliminacji wojewódzkich czekamy do 15 maja 2020 r. 

 Zespoły, grupy, duety i soliści zakwalifikowani przez komisję oceniającą powołaną przez 

Organizatora na podstawie przesłanych prezentacji lub przesłanego protokołu komisji 

oceniającej otrzymają kartę zgłoszenia do etapu ogólnopolskiego do 20 maja 2020 r. 
 

 

UWAGA!  

Dalsza część REGULAMINU dotyczy podmiotów artystycznych zakwalifikowanych  

do udziału w etapie ogólnopolskim we Włocławku. 
 

 

10. WAŻNE SPRAWY ORGANIZACYJNE:  

4) Organizator i Partnerzy nie pokrywają kosztów podróży, noclegów i wyżywienia.  

5) Organizator i Partnerzy nie zwracają kosztów wysyłki kart zgłoszeń. 

6) Uczestnicy nocujący podczas Przeglądu we Włocławku zabezpieczają sobie nocleg  

we własnym zakresie. 

7) Uczestnicy zabezpieczają sobie wyżywienie we własnym zakresie. 

8) Uczestnicy zabezpieczają sobie transport we własnym zakresie. 

9) Listę hoteli, hosteli i schronisk proponujących zniżki dla Uczestników Przeglądu 

opublikujemy w terminie późniejszym. 

10) Listę restauracji i innych lokali gastronomicznych proponujących zniżki dla Uczestników 

Przeglądu opublikujemy w terminie późniejszym. 

11) Bardzo prosimy aby wytypować tylko jedną osobę decyzyjną do kontaktu  

z Organizatorem – Instruktora, szefa grupy, zespołu itp. Bardzo prosimy aby  

z Organizatorem kontaktowała się tylko ta jedna osoba odpowiedzialna za dany zespół, 

grupę, duet lub sam solista.  

12) Na wypełnione karty zgłoszenia do etapu ogólnopolskiego czekamy do 30 czerwca 2020 r.  
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11. REPERTUAR W KAT. TEATR, MUZYKA, TANIEC, FOLKLOR: 

1. Zgłaszający swój udział powinni przygotować repertuar o tematyce dowolnej.  

2. Repertuar nie może być powtórzony z „ARSu” 2018.  

3. UWAGA! W przypadku znacznego przekroczenia czasu regulaminowego Jury zastrzega 

sobie prawo do przerwania występu.  

4. Repertuar prezentowany Przez uczestników Przeglądu będzie oceniać Jury. 

5. Jury będzie udzielać podmiotom artystycznym wskazówek dotyczących dalszej pracy  

w 4 dniu Przeglądu. Na konsultacje zapraszamy Instruktorów lub osoby indywidualne. 

6. Wskazówki dotyczyć będą: 

 Doboru repertuaru do możliwości wykonawczych Uczestników 

 Kultury muzycznej 

 Kultury słowa 

 Kultury scenicznej i reżyserii 

 Ogólnego wyrazu artystycznego 

 Doboru stroju ludowego zgodnie z prezentowanym regionem (folklor) 
 
 

12. RAMY CZASOWE WYSTĘPÓW W KAT. TEATR, MUZYKA, TANIEC, FOLKLOR: 

W KATEGORII TEATR:  

 Teatr dramatyczny – do 35 minut 

 Recytacja – do 10 minut 

 Teatr poezji – do 25 minut  

 Teatry jednego aktora – do 15 minut 

 Kabarety – do 25 minut 

W KATEGORII TANIEC:  

 Zespoły taneczne – do 12 minut 

 Teatry tańca – do 25 minut 

W KATEGORII FOLKLOR:  

 Zespoły śpiewacze ludowe – do 15 minut, maksymalnie 3 utwory 

 Kapele ludowe – do 15 minut, maksymalnie 3 utwory 

 Zespoły pieśni i tańca – do 20 minut 

 Teatry obrzędowe – do 45 minut 

 Gawędziarze – do 10 minut 

W KATEGORII MUZYKA:  

 Zespoły wokalne – do 15 minut, maksymalnie 3 utwory 

 Zespoły instrumentalne – do 15 minut, maksymalnie 3 utwory 

 Zespoły instrumentalno–wokalne – do 15 minut, maksymalnie 3 utwory 

 Chóry – do 15 minut, maksymalnie 3 utwory 

 Zespół poezji śpiewanej – do 15 minut, maksymalnie 3 utwory 

 Soliści – do 10 minut, maksymalnie 2 utwory 

 Duety – do 10 minut, maksymalnie 2 utwory 

 

UWAGA! 

Maksymalny czas montażu scenografii nie może przekroczyć 5 minut. 

Maksymalny czas demontażu scenografii nie może przekroczyć 5 minut. 
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13. AKREDYTACJA: 

1) UWAGA! Opłaty akredytacyjne dokonują tylko podmioty twórcze zakwalifikowane przez 

Jury do Przeglądu Ogólnopolskiego czyli tylko ci którzy otrzymają kartę zgłoszenia  

od Organizatora po 20 maja 2020 r. 

2) Po zakwalifikowaniu się do Przeglądu Ogólnopolskiego warunkiem uczestnictwa  

dla grup, zespołów, duetów i solistów w kategorii muzyka, teatr, folklor, taniec  

jest dokonanie opłaty akredytacyjnej: 

 60 zł od zespołu lub grupy 

 20 zł od duetu 

 10 zł od solisty 

3) Dowód wpłaty akredytacji należy dołączyć do karty zgłoszenia właściwej do wybranej 

kategorii Przeglądu po zakwalifikowaniu się do Przeglądu Ogólnopolskiego. 

4) Dane do wpłat akredytacji: 

 Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 

 Plac Kościeleckich 6 w Bydgoszczy 

 NIP 953-10-25-701 

 Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A., II O/Bydgoszcz, 

 nr 68 1240 3493 1111 0000 4305 7874 

 UWAGA! Należy w tytule przelewu bankowego koniecznie napisać ARS 2020, ADRES, 

NAZWĘ grupy lub zespołu, IMIĘ i NAZWISKO solisty lub 1 osoby z duetu oraz 

NAZWĘ instytucji, która zgłasza Uczestników / Uczestnika do Przeglądu oraz NIP  

tej instytucji na którą będzie wystawiona faktura. 


