
 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO 

XX WOJEWÓDZKIEGO  PRZEGLADU TWÓRCZOŚCI DOJRZAŁEJ 

„PRZYSTANEK 60+” – PIOSENKI ŚWIĄTECZNE I ZIMOWE 

  
 

Przegląd jest wydarzeniem o charakterze konkursu adresowanym do osób zajmujących się  
twórczością muzyczną. W przeglądzie mogą wziąć udział twórcy – amatorzy reprezentujący 
instytucje kultury, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Centra, Kluby Seniora, organizacje pozarządowe, 
Związek Emerytów i Rencistów, parafie oraz osoby niezrzeszone w wieku 60+ z terenu województwa 
łódzkiego. 

 

 ORGANIZATOR 
Łódzki Dom Kultury 
 

 CELE PRZEGLĄDU 

• prezentacja  aktualnych osiągnięć artystycznych w grupie wiekowej powyżej 60 roku życia; 

• wspieranie oraz promocja amatorskiej twórczości artystycznej; 

• prezentacja oraz konfrontacja osiągnięć artystycznych solistów, amatorskich zespołów  
i chórów z województwa łódzkiego; 

• zachęcenie mieszkańców do zwiększenia aktywności w prezentacjach konkursowych oraz 
festiwalowych; 

• integracja środowisk seniorskich. 
 

 TERMIN 
     17 grudnia 2019 r. 
 

 MIEJSCE 
Łódzki Dom Kultury, ul. R. Traugutta 18, Łódź/ Sala Kolumnowa 
 

 TEMAT KONKURSU 
Piosenki świąteczne i zimowe 
 

 WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. XX Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej PRZYSTANEK 60+ ma formułę konkursu  

i przeznaczony jest dla amatorów powyżej 60 roku życia. W przeglądzie mogą wziąć udział 
soliści, zespoły wokalne i chóry działające przy: instytucjach kultury, Uniwersytetach Trzeciego 
Wieku, Centrach, Klubach Seniora, organizacjach pozarządowych, Związku Emerytów  
i Rencistów, parafiach oraz osoby niezrzeszone.  

2. Komisja konkursowa powołana przez organizatora przyznawać będzie nagrody w trzech 

kategoriach: soliści, chóry oraz zespoły wokalne (oprócz zespołów folklorystycznych). 

3. Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do zaprezentowania:  

• SOLIŚCI – 1 dowolnie wybrany utwór o tematyce konkursowej, 

• ZESPOŁY WOKALNE I CHÓRY – 1-2 dowolnie wybrane utwory o tematyce konkursowej. 



4. Ilość osób w chórach i zespołach wokalnych nie powinna przekroczyć – 30 osób.  

5. Czas programu nie może przekroczyć 5 minut soliści, 8 minut – zespoły, chóry.  

6. Warunkiem kwalifikacji uczestników jest przesłanie poprawnie i czytelnie wypełnionej Karty 

Zgłoszenia do dnia 10 grudnia 2019 r. na adres: Łódzki Dom Kultury, ul. R. Traugutta 18,  

90-113 Łódź z dopiskiem „XX Wojewódzki Przegląd Twórczości Dojrzałej PRZYSTANEK 60+” lub 

przesłanie w formie elektronicznej na adresy e-mail: rik@ldk.lodz.pl. 

7. Wykaz uczestników biorących udział w Przeglądzie zostanie umieszczony na stronie 

internetowej organizatora.  

8. Repertuar zgłoszony do przeglądu nie podlega zmianie.  

9. Uczestnicy Przeglądu, korzystający z podkładu muzycznego zobowiązani są do jego 

dostarczenia minimum na pół godziny przed występem (format audio). 

10. Organizator nie pokrywa kosztów podróży oraz wyżywienia podczas przeglądu.  

11. Występy będzie oceniać powołane przez organizatora jury, które przyzna nagrody główne oraz    

wyróżnienia w trzech kategoriach. 

12. Jury ma prawo do innego niż przewiduje regulamin podziału nagród.  

13. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę akustyczną oraz właściwe miejsce do prezentacji. 

14. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu. 

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

16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

organizatora  danych osobowych na potrzeby przeglądu. 

17. Karta zgłoszenia i regulamin znajdują się na stronie www.ldk.lodz.pl 

 

 

KONTAKT: 

Małgorzata Cieślak tel. 797 326 180, e-mail: m.cieslak@ldk.lodz.pl 

Zyta Solarska tel. 797 326 230, e-mail: z.solarska@ldk.lodz.pl 

Maja Adamczyk, tel. 797 326 194, e-mail: rik@ldk.lodz.pl – w sprawie zgłoszeń do konkursu 

Łódzki Dom Kultury 

ul.  R. Traugutta 18 

90-113 Łódź 
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