„Gala 2. Scena Drugiej Młodości”
pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
Koziegłowy 2017
REGULAMIN
ORGANIZATOR: Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach
TERMIN i MIEJSCE: 19 maja 2017r.
Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach
ul. Żarecka 28 42-350 Koziegłowy
CELE IMPREZY:
- popularyzacja twórczości artystycznej jako atrakcyjnej formy aktywnego stylu życia,
- prezentacja dokonań twórczych,
- wymiana doświadczeń artystycznych,
- integracja twórczych grup seniorów,
UCZESTNICY:
- grupy i zespoły artystyczne działające w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
KATEGORIE:
- kabaret – czas prezentacji do 25 minut,
- małe formy teatralne – czas prezentacji do 25 minut,
- taniec – czas prezentacji do 5 minut,
- chóry i zespoły wokalne z wyłączeniem solistów i duetów – czas prezentacji do 8 minut.
Prosimy o podawanie w kartach zgłoszenia dokładnych czasów prezentacji.
Przekroczenie czasu prezentacji może skutkować wykluczeniem z oceny przez jury.
PREZENTACJA:
1. Prezentacje mogą się odbywać z towarzyszeniem instrumentów lub z podkładem
muzycznym nagranym na CD lub na pendrive, dostarczone wraz z kartą zgłoszenia
2. Na płycie CD lub na pendrive powinien znajdować się tylko 1 nagrany utwór.
3. W przypadku wykorzystywania do prezentacji rekwizytów i dekoracji czas montażu scenografii nie może przekroczyć 15 minut, a demontażu 10 minut. Prosimy
o podawanie w kartach zgłoszenia możliwie precyzyjnie obliczonych czasów montażu
i demontażu dekoracji.
4. Ze względów organizacyjnych nie jest przewidziany czas na próby dla
grup biorących udział w konkursie.

OCENA:
Prezentacje oceniać będzie profesjonalne jury. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
NAGRODY:
Jury przyzna statuetki i nagrody rzeczowe w każdej kategorii.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Dostarczenie do organizatora prawidłowo wypełnionej, podpisanej przez wszystkich
członków zespołu, karty zgłoszenia ( nagrany podkład) w nieprzekraczalnym terminie
do 5 maja 2017 r., na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury ul. Żarecka 28
42-350 Koziegłowy, z dopiskiem: „Gala 2. Scena Drugiej Młodości”
lub skan wypełnionej i podpisanej karty uczestnictwa e-mailem na adres: kutw1@tlen.pl
2. O zakwalifikowaniu zespołu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba zespołów biorących udział
w spotkaniach jest ograniczona.
3. Wszelkie interpretacje zasad uczestnictwa leżą w gestii organizatora.

INNE INFORMACJE:
1. Godzina rozpoczęcia, program oraz kolejność prezentacji będą podane na stronie MGOPK
w zakładce KUTW http://dk-kozieglowy.pl/?page_id=4784 do 10 maja 2017 r.
2. Wymiary sceny: 60 m2
3. Scena jest okotarowana i oświetlona, do dyspozycji pianino do akompaniamentu.
Nagłośnienie ustalane indywidualnie
4. Uczestnicy przyjeżdżają oraz ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej.
5. Dla Uczestników dostępny będzie darmowy bufet kawowy
6. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo ustalania kolejności prezentacji
konkursowych.
8. Karty zgłoszenia należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym lub na komputerze.
Organizator nie odpowiada za błędy i nieporozumienia wynikające z nieprawidłowo
wypełnionych kart.
Informacji udzielają: Grażyna Kuźba tel. 519728194 Bożena Kolasa tel. 516169125
Biuro organizacyjne: MGOPK Koziegłowy Biblioteka Publiczna tel. 34 3150243
Nagłośnienie: Michał Derejczyk tel. 34 3141268 wew. 25

