
III PRZEGLĄD ARTYSTYCZNEGO RUCHU SENIORÓW

Opoczno 2021

I. ORGANIZATOR:

Organizatorem Przeglądu jest Miejski Dom Kultury w Opocznie www.mdkopoczno.pl

II. CELE  PRZEGLĄDU:

- aktywizacja środowiska seniorów w czasie pandemii

- popularyzacja dorobku artystycznego seniorów,

- wymiana doświadczeń i budowanie więzi w środowisku ludzi „złotego wieku”

III. MIEJSCE  I  TERMIN:

Miejski Dom Kultury im. T. Sygietyńskiego, 26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4, tel. 44 786 24 65

14 maja 2021 r (piątek), godziny rozpoczęcia i harmonogram występów zostaną ogłoszone po 

zamknięciu listy uczestników.

IV. KATEGORIE I CZAS PREZENTACJI:

Przegląd ma charakter wyłącznie wokalny.

W Przeglądzie mogą wziąć udział seniorzy w następujących kategoriach:

- chóry/zespoły - czas prezentacji do 10 minut 

- soliści/duety - czas prezentacji do 5 minut 

UWAGA: Przekroczenie czasu występu spowoduje dyskwalifikację!

Zespół/chór/ powinien składać się w minimum 80% z uczestników, którzy ukończyli 60 rok życia!

W kategorii „solista/duet” z każdego zespołu mogą wystąpić maksymalnie trzy osoby!

V. REPERTUAR:

- w Przeglądzie mogą brać udział wykonawcy z dowolnym repertuarem

- repertuar wpisany do karty zgłoszenia nie może być zmieniany w dniu występu!

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

- zgłoszenie do Przeglądu polega na przesłaniu czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia na adres

Organizatora (patrz: pkt. III) lub drogą elektroniczną (e-mail: sekretariat@mdkopoczno.pl) w terminie

do 30 kwietnia 2021 r., UWAGA !!! Ilość uczestników jest ograniczona

- wpłata akredytacji w wysokości 15 zł od uczestnika Przeglądu na konto Miejskiego Domu Kultury

w Opocznie: 63 8992 0000 0033 1957 2000 0010 z dopiskiem III Przegląd Seniorów lub w kasie 

MDK Opoczno do dnia do dnia 30 kwietnia 2021 r. UWAGA!!! Uczestnicy, którzy już wysłali kartę zgło-

szenia i akredytację w roku ubiegłym, są proszeni jedynie o telefoniczne potwierdzenie udziału w Prze-

glądzie

- uczestnicy Przeglądu wyrażają zgodę na bezpłatną rejestrację swoich prezentacji przez media na

ogólnie dostępnych nośnikach obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystywanie przez Organizatora –

bez roszczeń finansowych z tym związanych,

- uczestnicy Przeglądu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie swojego

http://www.mdkradomsko.pl/


wizerunku utrwalonego na fotografiach i filmach wykonanych podczas udziału w Przeglądzie. Wizeru-

nek ten może zostać wykorzystany wyłącznie w publikacjach promocyjnych i reklamowych oraz na 

stronie

internetowej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie,

- Organizator uznaje, iż każdy uczestnik wysyłając zgłoszenie oraz biorąc udział w Przeglądzie

dobrowolnie oraz świadomie wyraża zgodę na posługiwanie się przez Organizatora jego wizerunkiem

i akceptację Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych.

VII.  KRYTERIA  OCENY:

Do oceny prezentacji konkursowych zostanie powołane Jury, które dokona oceny wg następujących

kryteriów:

- dobór repertuaru do możliwości uczestników,

- interpretacja utworu,

- ogólny wyraz artystyczny.

Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

VIII. NAGRODY:

- wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy,

- w każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody finansowe,

- Jury może przyznać również dowolną ilość nagród specjalnych dla szczególnie wyróżniających się

uczestników,

- Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania poszczególnej nagrody w każdej kategorii

IX.   UWAGI:

- Organizator nie zapewnia uczestnikom posiłku

- koszty związane z przyjazdem uczestników Przeglądu ponoszą instytucje zgłaszające,

- Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, a wszelkie sugestie techniczne należy wpisać do karty

zgłoszenia,

- harmonogram występów zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora na kilka dni

przed Przeglądem,

- interpretacja regulaminu należy do Organizatora,

- wszystkie sprawy sporne lub nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Konkursu

w porozumieniu z Jury,

- wyniki Przeglądu zostaną ogłoszone po części konkursowej oraz zamieszczone na stronie

internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Konkursu Kamilla Biniek-Kaczorowska

tel. 507-585-190


