REGULAMIN

1. ORGANIZATOR
Międzynarodowy Dom Kultury
ul. Bohaterów Warszawy 20
72-500 Międzyzdroje
tel./fax 91 32 82 600
e-mail: biuro@mdkmiedzyzdroje.com
www.mdkmiedzyzdroje.com
www.facebook.com/mdkmiedzyzdroje

2. CEL SPOTKANIA
•
•
•
•
•
•

Spotkanie ma charakter konkursu dla zespołów folklorystycznych, kapel ludowych,
chórów, solistów, zespołów tanecznych i zespołów śpiewaczych
Integracja grup artystycznych seniorów z różnych regionów Polski
Utrwalanie i podtrzymywanie polskiej tradycji ludowej, obrzędowej i artystycznej
Budowanie więzi w środowisku artystycznym ludzi „Złotego Wieku”
Promocja kultury regionalnej
Promocja Gminy Międzyzdroje i regionu

3. UCZESTNICTWO W SAS 2017 WG KATEGORII
•
•
•
•
•
•
•

Zespoły folklorystyczne
Kapele ludowe
Zespoły śpiewacze
Chóry
Soliści
Gawędziarze
Zespoły taneczne

Do udziału w przeglądzie dopuszcza się zespoły, mające w składzie dzieci i młodzież
kontynuujących tradycje kulturowe, przy czym liczba młodych uczestników nie może
przekroczyć 50% członków zespołu.

4. REPERTUAR
Do prezentacji zespoły przygotowują 3 utwory, przy czym łączny czas nie może przekraczać
10 min.
5. KRYTERIA OCENY
Jury oceniać będzie:
•

Walory głosowe

•

Interpretacje

•

Muzykalność

•

Dobór repertuaru

•

Ogólny wyraz artystyczny

•

Prezentację wizualną zespołu

•

Elementy kultury regionalnej

6. WARUNKI UDZIAŁU W IMPREZIE SAS 2017
•

Przesłanie pisemnego zgłoszenia udziału w Spotkaniach Artystycznych Seniorów, wg
karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31
sierpnia 2017 r.
UWAGA
Liczy się kolejność zgłoszeń, gdyż maksymalna liczba uczestników SAS nie może
przekroczyć 400 osób.

•
•

Zakwalifikowanie udziału zespołu (informacja o zakwalifikowaniu zespołu będzie
dostępna od dnia 04.09.2017 r. pod nr telefonu 91 32 82 600)
Wniesienie opłaty akredytacyjnej w wysokości 80,00 zł od osoby w terminie
11-15.09.2017 r. na wskazany rachunek bankowy Międzynarodowego Domu Kultury
UWAGA

W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwy zespołu oraz jednostki delegującej,
pokrywającej koszty akredytacji. Nie wykonanie wpłaty w wyznaczonym terminie będzie
traktowane jako rezygnacja z udziału w SAS.

RACHUNEK BANKOWY

32 9383 0007 0000 0169 2000 0020
 Opłata akredytacyjna obejmuje: wstęp i udział w imprezach kulturalnych oraz
biesiadzie
KOSZTY PRZEJAZDU, POBYTU, UBEZPIECZENIA POKRYWAJĄ
WE WŁASNYM ZAKRESIE UCZESTNICY SAS

7. ZAKWATEROWANIE
•

•

Uczestnicy SAS dokonują indywidualnie rezerwacji noclegów w Ośrodkach
Wczasowych znajdujących się w załączonej rekomendowanej bazie noclegowej,
korzystając ze zniżek na hasło: „SAS 2017”
Uczestnicy SAS mogą indywidualnie korzystać z bogatej oferty gastronomicznej
w Międzyzdrojach lub z rekomendowanej oferty w ośrodkach wczasowych

9. NAGRODY
•
•
•

Nagrody przyznaje Jury konkursowe przeglądu
W skład Jury konkursowego wchodzą osoby powołane przez Organizatora
Ustala się następujące nagrody regulaminowe;
1. Grand Prix
2. Nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach
konkursowych

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy nagród.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•
•
•

Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator
Uczestnicy SAS wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości oraz
wykorzystanie nagranych materiałów do celów promocyjnych.
Zgłoszenia do udziału w SAS jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

* ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W NINIEJSZYM
REGULAMINIE SAS 2017

Kontakt:
Agnieszka Sowiak
Specjalista ds. Administracyjnych
tel. 91 32 82 600
adres e-mail: biuro@mdkmiedzyzdroje.com

Dyrektor MDK w Międzyzdrojach
Artur Duszyński

