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Warszawa, dnia  18 października 2020 roku 
 
 
 

PT Organizatorzy 
Wojewódzkich przeglądów 65 OKR 
 

K o m  u n i k a t   nr 11 
   w sprawie centralnego turnieju poezji śpiewanej 
 

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej  - w ścisłym porozumieniu z 
Dyrekcją Centrum Kultury Browar B we Włocławku – komunikuje: 
- zaplanowany na 22 – 24 października br centralny turniej poezji śpiewanej nie 
może się odbyć  w tradycyjnej formule spotkania „na żywo”; 
- jest wolą obu partnerów doprowadzenie do końca 65 OKR w kategorii poezji 
śpiewanej – w formie gwarantującej bezpieczeństwo wszystkich uczestników. 
 

Zarząd Główny TKT, po uzgodnieniach z Centrum i zasięgnięciu opinii Rady 
Programowej 65 OKR, wprowadza poniższe zapisy regulaminowe: 

1. Finałowy etap 65 OKR w kategorii poezji śpiewanej przeprowadzony będzie  w 
formie konkursu nagrań. 

2. Uczestnikami mogą być wykonawcy, wytypowani do finałowego spotkania w 
drodze eliminacji wojewódzkich oraz zakwalifikowani na podstawie 
nadesłanych nagrań (regulamin 65 OKR: rozdz. IV, pkt 2) 

3. Warunkiem udziału w finale jest przesłanie nagrania do Centrum Kultury 
Browar B – do dnia 23 października 2020, godz. 15,00. 

4. Wyklucza się zmiany repertuaru wykonanego na eliminacjach wojewódzkich / 
zapisanego w przesłanym nagraniu. 

5. W odniesieniu do nagrania obowiązkiem wykonawcy jest spełnienie 
następujących wymogów technicznych: 

a. rejestracja audio-wideo, 
b. „na żywo” – w realnym czasie, tzw „setka”, 
c. dźwięk - suma ze stołu mikserskiego (bez miksu i masteringu) a l b o  

nagrany mikrofonem z kamery. 
6. Organizator powoła jury finałowego etapu;  
7. Skład jury oraz forma i termin obwieszczenia werdyktu będą ogłoszone do 22 

października 2020 roku..  
 

Zarząd Główny TKT i Dyrekcja Centrum proszą Organizatorów wojewódzkich 
przeglądów o pomoc w realizacji nagrań.  

Prosimy oczekiwać kolejnych informacji – od ZG TKT lub Centrum we Włocławku. 
 
      Łączymy bardzo  serdeczne pozdrowienia  
  
 

 Jan  Zdziarski       Lech Śliwonik 
   Wiceprezes              Prezes 
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