REGULAMIN POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW
„W DUSZY GRA...NIEPODLEGŁA”
W RADZANOWIE
(projekt współfinansowany ze środków Powiatu Płockiego)
ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo
Powiat Płocki
PARTNERZY:
Wójta i Rada Gminy Radzanowo
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
Koło Nr 10 Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Radzanowie

TERMIN I MIEJSCE:
Przegląd odbędzie się dnia 03 czerwca 2018 r. od godz. 11:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w
Radzanowie przy ul. Szkolnej 3.

CELE PRZEGLĄDU:
1.
2.
3.

Prezentacja i upowszechnianie różnorodnych form artystycznych amatorsko podejmowanych przez
seniorów powiatu płockiego.
Wymiana doświadczeń artystycznych, wzajemne obcowanie w kulturze i integracja poprzez kulturę
środowiska seniorów ziemi płockiej.
Przeciwdziałanie wykluczeniom najstarszych mieszkańców powiatu płockiego.

UCZESTNICY PRZEGLĄDU:
Uczestnikami przeglądu mogą być: chóry (powyżej 15 osób), zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne (do 15
osób), kabarety, kapele, soliści, recytatorzy.
Uczestnicy przeglądu zobowiązani są do przesłania do dnia 21 maja 2018 r. „Karty udziału” mailowo na adres
stowarzyszeniespgr@wp.pl lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo ul. Szkolna 3,
09-451 Radzanowo (z dopiskiem „W duszy gra…Niepodległa”). Formularz „Karty udziału” stanowi załącznik do
niniejszego Regulaminu.

CZAS TRWANIA I TEMATYKA WYSTĘPÓW:
Z racji przypadającego w tym roku 100-lecia niepodległości Polski Uczestnicy przeglądu są zobligowani do
zaprezentowania programu o treściach patriotycznych. Patriotyzm rozumiany jest tu bardzo szeroko: od pieśni
patriotycznych i żołnierskich, przez utwory sławiące piękno polskiej przyrody, tradycyjne przyśpiewki i piosenki
biesiadne, po wojenne „zakazane piosenki” i utwory cenzurowane.
Fundamentalnymi zasadami przeglądu są: polskojęzyczność występów oraz akompaniament „na żywo”; nie
dopuszcza się półplaybacku i automatycznego akompaniamentu z keyboardu/syntezatora.
Czas występu jednego Artysty nie może przekroczyć 10 minut.

NAGRODY:
Prezentacje artystyczne oceniane będą przez profesjonalne jury, punktujące: dobór repertuaru, technikę
wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny.
Suma uzyskanych punktów przełoży się na przyznanie:
Dyplomu Brązowej Pięciolinii (0-50 punktów)
Dyplomu Srebrnej Pięciolinii (51-80 punktów)
Dyplomu Złotej Pięciolinii (81-100 punktów)
Wszystkie prezentacje zostaną nagrodzone okolicznościowym pucharem Przeglądu „W duszy gra…
Niepodległa” ufundowanym przez Wójta i Radę Gminy Radzanowo.
Uczestnik przeglądu, który uzyska największą ilość punktów spośród wszystkich prezentacji otrzyma
dodatkowo nagrodę GRAND PRIX PRZEGLĄDU „W DUSZY GRA… NIEPODLEGŁA”.

KONTAKT:
W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH: 24 261 34 84 lub 661 381 943 – MAGDALENA KOSIELIŃSKA
W SPRAWACH TECHNICZNEJ OBSŁUGI WYSTĘPÓW: 24 261 34 84 lub 501 248 868 – RADOSŁAW KARWOWSKI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Udział w Przeglądzie jest bezpłatny.
Koszty dojazdu i ubezpieczenia uczestników pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.
Przegląd ma charakter wydarzenia kulturalnego z otwartym dostępem dla publiczności.
Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Udział w Przeglądzie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez każdego z członków chóru/zespołu na
utrwalanie i przetwarzanie wizerunku na potrzeby prezentacji i promocji Przeglądu.
Fotorelacja z Przeglądu dostępna będzie na profilu facebookowym i stronach internetowych
Organizatorów i Partnerów.
Uczestnicy mogą w dniu Przeglądu skorzystać z posiłku obiadowego, który serwowany będzie przez
zewnętrzną firmę cateringową. Cena posiłku to 14 zł. Chętni uczestnicy zobowiązani są do telefonicznej
rezerwacji pod numerem telefonu 24 261 34 84 lub 511 622 656 - AGNIESZKA ZIEMKIEWICZ.
Opłatę za posiłek należy przelać na konto bankowe Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Radzanowo o
numerze 17 9042 1013 0135 1770 2000 0010, podając w tytule ilość osób i nazwę zespołu. Przelewu
należy dokonać w terminie do dnia 25 maja 2018 r.

KARTA UDZIAŁU
W POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW
„W DUSZY GRA...NIEPODLEGŁA”
RADZANOWO, 03 CZERWCA 2018 R.

NAZWA WYKONAWCY ……………………………………………………………………………………………………………………………………
ILOŚĆ OSÓB ……………………………………
INFORMACJA O WYKONAWCY ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
INSTYTUCJA ZGŁASZAJĄCA (nazwa, adres) ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
KATEGORIA (właściwe podkreślić): CHÓR – ZESPÓŁ WOKALNO-INSTRUMENTALNY – ZESPÓŁ WOKALNY –
KABARET – INNA (jaka? ………………………………………………)
IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON KONTAKTOWY KIEROWNIKA/OPIEKUNA ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TYTUŁY PREZENTOWANYCH UTWORÓW/PROGRAMU :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
POTRZEBY TECHNICZNE …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI
ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW „W DUSZY GRA...NIEPODLEGŁA” W RADZANOWIE.
Udział w Przeglądzie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez każdego z członków chóru/zespołu na
utrwalanie i przetwarzanie wizerunku na potrzeby prezentacji i promocji Przeglądu.

…………………………………………………………………………………...
Data i podpis osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie

