R EG ULA M1N
XXIII PRZEGLĄDU ARTYSTYCZNEGO RUCHU SENIORA

KOLUSZKI 2020

ORGANIZA TOR
Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkacn
Urząd Miejski w Koluszkacn

zaprezentowanie dorobku amatorskich zespolow artystycznych
. stworzenie amatorskrrn zespolom seinora mozliwosci konfrontacji ich
!wól'czoścl artystycznej
. pielęgnowane tradycjr dzlalalnaścl amatorskich zespolow artystycznych
- odezralywanre na szersze kręgi społeczne poprzez upowszecnnianre
właściwych wzorow spędzania wolnego czasu

—

ZASADY ORGANIZACYJNE PRZEGLĄDU
1. Uczestnictwo w przeglądzie (kategorie wykonawcow)
Kategoria Zespoly wokalne rnstrumentalne, wokalno instrumentalne,
zespoly presni i tanca, kapele ludowe, kapele podwoi-kowe,
Kategoria Soli ci: duety, gawędzlane i wokolrsei
Kategoria Kabarety (jezeli wplyna przynajmnrej 3 zgloszenia)

-

z. Repertuar

Zglaszajacy swoj udzlal mogą przygotowac repertuar o dowolnej
tematyce w nastepujacych przedzialacn czasowycn.

- Kategona so/lścl

~

, do

utworow laczny czas wystepu t zespolu

Kategoria kabarety

nie może przekroczyć til min

2

organizatorzy zastnegają sobie prawo innego podzialu nagród.
Decyzjejury sa ostateczne iniepodważalno.

Miejsceltennin Przeglądu:
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Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach KiNo „DDEDN JD”
ul. 3 Maja :
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5. Sprawy organizacyjne

&) koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we wlasnym zakresie,
a; ze względów lokalowycn organizator nre zapewma pomieszczen
garderotnanycn,
c) wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wpisowego w wysokost
20,00 z/ od osoby do dnia 23 marca zaza r, przelewem na konto
Miejskiego Ośrodka kultury w Koluszkach
nr konta lis 1020 3352 0000 1102 pun mso
(w akredytacje wliczone są koszty kawy, neroaty r oreplego posilku,
Wprzeglgdzie wystapi; mum te osoby/zespoly/kaoaretg, które

w wyznaczonym terminie uiszcza wp_latg.
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nie może przekroczyc min

—

do 15 minut

Repertuar przygotowany przez uezestnrkow przeglądu oceniać oedzre
powolana w tym celu Jury Ocena dotyczyc oeozte
, ooooru repertuaru do mozliwosci wykonawczyolt uczestnikow
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Wyraźne przekroczenie dopuszczalnego czasu występu wpłynie
negatywnie na punktacj lll

Jury

Organizator pnewl'duje l ll, lll miejsce oraz wyroznienra
w poszczególnych kategorracri

utworow , laczny czas występu

PmSlmz o nie gawtarzanre regertualti z lat gagizsdnlc/l
[kana zgloszenia nie frędzle brana pod uwage

3.

kultury scenicznej i rezysent
, ogolnego wyrazu artystycznego
- doooru stroju ludowego zgodne z prezentowanym regionem
(do! zespolow io/k/alys!yoznych)
-

4. Nagrody

ZAŁOŻENIA l CELE PRZEGLĄDU

, Kategono zespoly do 3

, kultury muzycznej
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w razie rezygnacji z występu akredytacja nie zostanie zwrecoi

d)

zgloszenia nalezy przestac do dnia 23 marca 2020 (decyduje ea

wplywu zgloszenra do mura MOK) na adres biura organizatora
Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach
UV. 3 Maja 2
95 - 040 Koluszki
tel. / fax /I7 44/ 714 55 50

(zgloszenro musi zamerać dane do faklury)

