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Weekend Seniora z Kulturą – konkurs amatorskich grup artystycznych z powiatu nakielskiego.

1

Organizator

Nakielskie Stowarzyszenie „NAKIELSIS DEO”
oraz Nakielski Ośrodek Kultury
im. Zygmunta Kornaszewskiego
ul. Mickiewicza 3 89-100 Nakło nad Notecią,

2

Termin

NIEDZIELA 17-06-2018r., godz. 10:00

3

Miejsce

Amfiteatr Nakielskiego Ośrodka Kultury
im. Zygmunta Kornaszewskiego
ul. Mickiewicza 3 89-100 Nakło nad Notecią

4

Cel imprezy

Popularyzacja twórczości amatorskiej, integracja środowisk,
inspirowanie do szukania nowych form pracy artystycznej

5

Uczestnicy

Amatorskie zespoły ludowe, folklorystyczne, grupy śpiewacze,
teatralne, taneczne i grupy muzyczne – reprezentowane
głównie przez seniorów.
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Zasady uczestnictwa

- Czas prezentacji 15 minut.
- Repertuar dowolny
- Akompaniament instrumentalny, cd, pamięć przenośna
pendrive z podkładem muzycznym. Piosenki wykonane mogę
być również a capella
- Termin zgłaszania udziału do 30-05-2018
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Oceny uczestników dokona

8

Nagrody

Nagrody w trzech kategoriach:
- ŚPIEW
- TANIEC
- TEATR / KABARET oraz za udział.
Ocenie podlegać będzie:
-wybór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestników,
- kultura muzyczna,
- kultura słowna,
- kultura sceniczna i reżyseria oraz ogólny wyraz artystyczny.
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Warunki uczestnictwa

Warunkiem
uczestnictwa
jest
przesłanie
poprawnie
wypełnionego formularza zgłoszenia w zamkniętej kopercie
ze wskazaniem wybranej kategorii z dopiskiem Weekend
Seniora z Kulturą na adres:
Nakielski Ośrodek Kultury
im. Zygmunta Kornaszewskiego
ul. Mickiewicza 3 89-100 Nakło nad Notecią
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Uwagi końcowe

- POCZĘSTUNEK DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW!
- Dane uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu
wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
- Udział w festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem przez
osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez
organizatora danych osobowych na potrzeby festiwalu.
-Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania oraz
nagrywania prezentacji.
- Uczestnicy zgłaszając swój udział wyrażają zgodę
powierzenia organizatorowi prawa do nieodpłatnego
wykorzystania transmisji i rejestracji ich występu.

Rada Artystyczna powołana przez organizatorów.

Załącznik Nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
w: Weekendzie Seniora z Kulturą - konkursie amatorskich grup artystycznych
z powiatu nakielskiego 17 CZERWCA 2018 ROKU o godz. 10:00
organizowanym przez Nakielskie Stowarzyszenie „NAKIELSIS DEO”
oraz Nakielski Ośrodek Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego
ul. Mickiewicza 3 89-100 Nakło nad Notecią
Nazwisko i Imię / Nazwa zespołu oraz osoba do kontaktu
…......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Adres
…......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
Adres e-mail
…......................................................................................................................................................
KATEGORIA. Forma prezentacji / Tytuły prezentowanych utworów
…......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
Potrzeby techniczne
…......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Potwierdzam znajomość warunków uczestnictwa w artystycznym spotkaniu oraz wyrażam zgodę
na publikację mojego wizerunku przez organizatora imprezy oraz przez zaproszone media.
…......…..........................................................
data i podpis

Załącznik Nr 2

LISTA UCZESTNIKÓW
w Weekendzie Seniora z Kulturą - konkursie amatorskich grup artystycznych
z powiatu nakielskiego 17 CZERWCA 2018 ROKU o godz. 10:00
( prosimy o czytelne wypełnienie tabeli literami drukowanymi )
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Imię i Nazwisko

Adres

Załącznik Nr 3

LISTA OPIEKUNÓW, OSÓB TOWARZTYSZĄCYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W:
Weekendzie Seniora z Kulturą - konkursie amatorskich grup artystycznych
z powiatu nakielskiego 17 CZERWCA 2018 ROKU o godz. 10:00
( prosimy o czytelne wypełnienie tabeli literami drukowanymi )
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Imię i Nazwisko

Telefon kontaktowy

