
REGULAMIN

XVII Wojewridzkiego Przegl4du Tw6rczoSci Dojrzalej ,,Prrystanek 60 +"

. ORGANIZATOR

tr 6dzkr Dom Kultury

TPATRONAT HONOROWY

Marszatrek Woj ew6 dz tvt a tr odzkie go Grze gorz S chreiber

r CELE PRZEGL.4DU

o prezentacja aktualnych osi4gnigd grup teatralnych i kabaretolvych

- teatr i kabaret

z N,odzi i woj. N6dzkrego,

w kt6rych wystgpuje przewagaos6b powyzej 60 roku Zycia;

o wspieranie oruzpromocja tw6rczoSci amatorskiej;

o zachgcenie mieszkat'rc6w do zwigkszenia aktywnoSci w prezentacjach konkursowych oraz

festiwalowych;

o integracjaSrodowisk seniorskich.

I TERMIN

11 kwietnia 2019 r. - kabarety (Sala Kolumnowa), przeglad teatr6w (sale: 221,323)

W przypadku du2ej iloSci zgloszefiOrganwator zastrzega sobie prawo do rozpoczgcia Przegl4du

w dniu 10 kwietnia20I9.

.MIEJSCE

tr 6dzki Dom Kultury, ul. R. Traugutta l8,tr'6dL

.WARUNKI UCZESTNICTWA

XVII Wojew6dzki Przegl4d Tw6rczoSci Dojrzalej ,,Przystanek 60+" ma formulg konkursu

rprzeznaczony jest dla amator6w powyZej 60 roku Zycia. W Przegl4dzie mogqwzi4(,udziaN zespoly

teatralne i kabaretowe dziaNajqce przy instytucjach kultury (biblioteki, domy kultury, muzea)

uniwersytetachtrzeciego wieku, centrach i klubach seniora, organizacjachpoznzqdowych, parafrach

oraz osoby nieztzeszone.
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1. Komisja konkursowa powotrana przez orgarizatora ptzyznawal, bEdzie nagrody w dw6ch

kategoriach:

I) kabarety

II) przedstawienia teatralne

2. Zgloszone zespoly teatralne oruzkabarety powinny spelniai poszczegolne warunki:

a) Uczestnicy PrzeglqduzobowiEzani s4 do zaprezentowania przedstawienia lub jego fragmentu.

b) Czas trwania przedstawientateatralnego lub jego fragmentu nie moze przel<roczyd 30 minut.

Monta?i demontaZ scenografii nie moZe przel<roczyclqcznie 20 minut (10 min. morrtazlI} min.

"demontuZ).

c) Czas trwania programu kabaretowego nie moze przel<roczy6 20 minut. Monta2 i demont{z

scenografii nie moze przel<roczyllqcznie l0 minut (5 min. morrtaZll min. demonla?).

3 . Tematyka repertuarowa j est dowolna z wylqczeniem teatr6w obrzgdowych.

4. WSr6d czlonk6w kuadej z grup teatralnych i kabaretowych powinny przewa?ac osoby w wieku 60+.

5. Warunkiem uczestnictwa w Prueglqdzie jest przeslanie poprawnie i czytelnie wypelnionej karty

zgloszenia, zdjgd spektaklu oraz zgody kazdego uczestnika Przeglqd:u wynikaj4cej z og6lnego

rczporzydzenia o ochronie danych osobowych (RODO) do dnia 25 marca 2019 r. (decyduje data

stempla pocztowego) na adres: L6dzki Dom Kultury, ul. R. Traugutta 18, 90-113 I'6dL

z dopiskiem: XVII Wojew6dzki Przegl4d Tw6rczoSciDojrzalej ,,Przystanek 60+" (kategoria teatr

6. W przypadku duZej iloSci zgNoszeh o kwalifikacji do Przeglqdu zdecyduje kolejnoS6 nadeslania

zgNoszenia.

7 . Repertuar zgLoszony do Przegl4du nie podlega zmranie.

8. Organizator nie zapewnia scenografti oraz podkladu mvzycznego.

9. Organizator nie pokrywa koszt6w podro?y orazwy?ywieniapodczas Przegl4du.

10. Organizator nie pokrywa koszt6w ZAIKS.

IL Ze wzglgd6w organizacyjnych uczestnicy proszeni s4 o korzystanie z ograniczonej scenografii.
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12. Wystgpy bgdzie oceniad powolana pruez organizatora profesjonalna komisja,ktSraptzyzna nagrody

gl6wne oraz Wr62niania w dw6ch kategoriach. Nagrodzone zespoly i kabarety otrzymaj1 nagrody

finansowe. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyztania poszczeg6lnych nagr6d w kaZdej zkategorii

lub innego ich podziatru. Werdykt komisji jest ostateczny. Wszyscy uczestnicy otrzymajq certyfrkaty

ucze stnictw a w P rze glqdzie.

13. Program Przegl4du zostanie zamieszczony na stronie tr Sdzkiego Domu Kultury ( oraz

wyslany mailem do grup bior4cych udzial do 4 kwietnra2}l9 r.

14. Organizator zapewnia uczestnikom obslugg elektro-akustyczn4 oraz sale do prezentacji przedstawienia

lub kabaretu:

a) prezentacjakabaretu - sala kolumnowa

b) " prezentacja przedstawienia teatralnego - sala 22I oraz 323. Wyboru sali dlaposzczeg6lnych grup

teatralnych dokonuje organizator na podstawie informacji zawartych w karcie zgNoszenia.

15 . rJdzial w Przegl?d zie jestbezpNatny , dobrowolny t oznacza akceptacj g regulaminu.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i filmowania wydarzenia.

17. Gala finalowa odbgdzie sig po zakoirczeniu przestruchari w sali kolumnowej N,6dzkiego Domu Kultury

wtr odzi. Termin oraz godzinazostanEpodane w programie szczeg6lowym.

lS.IJdzlaN w konkursie jest r6wnoznaczny zwyraheniemzgody naprzelwaruanieprzez organizatora danych

osobowych uczestnik6w na potrzeby Przeglqdtt oraz z wyraheniem zgody na nieodplatne wykorzystanie

przeztr-6dzkiDom Kultury zdjgd i film6w zawieruj4cych wizerunek uczestnik6w przeglqdu, zarejestrowany

w trakcie XVII Wojew6dzkiego Przeglqilt Tw6rczoSci Dojrzalej ,,Przystanek 60+" teatr

i kabaret. Wyrazenie zgody jest jednoznaczne z tym, i2 zdjgcia mog4 zostat umieszczone na stronie

intemetowej tr odzkiego Domu Kultury, w mediach spotrecznoSciowych, materiaNach promocyjnych

tr odzkrego Domu Kultury orazw mediach (prasa, telewizja).

19. Karta zgloszeniai regulamin znajdtjq sig na stronie

KONTAKT

N,6dzki Dom Kultury

ul. R. Traugutta 18

90-rr3 N-6d2

E: mail:

T el: 7 91 -326-199 ; 7 97 -326-205

DYrekto
t6dzkiego Domu

Jacek

Zespdl ds. TeatralnYch
t-6dzkiego Domu KulturY
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