
    
PRZEGLĄD             JUBILEUSZOWY

                                 

„STARSI PANOWIE DWAJ
- V PRZEGLĄD SCENICZNY SENIORÓW MAŁOPOLSKI”

20 – 23  WRZESIEŃ  2017 r.

 ZAPROSZENIE

STOWARZYSZENIE POMOCY LUDZIOM STARSZYM
  I NIEPEŁNOSPRAWNYM im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

zaprasza do udziału w V Przeglądzie Scenicznym Seniorów
Małopolski, który odbędzie się w dniach 20 – 23 września 2017 r.

w miejscowości Muszyna – Złockie/DW Kolejarz
Zespoły artystyczne prosimy zgłaszać do dnia 25.08.2017 r.

na kartach zgłoszeń po zapoznaniu się z regulaminem przeglądu.
O udziale w przeglądzie decyduje kolejność zgłoszeń.

Koordynator:  Małgorzata Legutko
e-mail  legutko.malgorzata@gmail.com

tel.  602 577 335

  projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym
                                                                                                      Województwa Małopolskiego
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         REGULAMIN  PRZEGLĄDU  SCENICZNEGO
„STARSI  PANOWIE  DWAJ

- V Przegląd Sceniczny Seniorów Małopolski”

1. Przegląd ma charakter wojewódzki (województwo małopolskie).
2. Udział w przeglądzie jest bezpłatny.
3. Każdy zgłoszony zespół  dojeżdża na przegląd na własny koszt.
4. Przegląd adresowany jest  do  amatorskich  zespołów scenicznych Seniorów z  placówek

działających na terenie Małopolski.
5. Celem  Przeglądu  jest: prezentacja  dorobku  artystycznego,  promowanie  twórczości,

talentów i kreatywności  seniorów.
6. Zgłoszony zespół może liczyć maksymalnie 13 osób /wraz z opiekunem/.

W razie potrzeby uczestniczenia w przeglądzie większej ilości członków zespołu 
koszty związane z ich pobytem pokrywa zespół. Większa liczba uczestników zespołu
wymaga ostatecznego zatwierdzenia przez organizatora.

7. W przeglądzie weźmie udział 20 zespołów scenicznych /decyduje kolejność zgłoszeń/.
8. W przeglądzie można wystawiać wszystkie formy teatralne o dowolnej tematyce.
9.   Każdy zespół może przedstawić tylko 1 spektakl w oparciu o własne elementy scenografii.

     10.  Prezentowany program  nie może  przekroczyć 20 minut.
     11.  Kolejność prezentowanych programów będzie przedmiotem losowania.
     12.  Zgłoszenie zespołu scenicznego odbywa się na karcie zgłoszeń załączonej  do 
            zaproszenia.              
     13. Harmonogram występów zostanie przedstawiony w pierwszym dniu przeglądu 
           po przyjeździe  do ośrodka.

 14. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
     15. Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
            regulaminu.
     16. Organizatorzy mogą przyjąć zgłoszenia dodatkowo do 5-ciu zespołów (decyduje 
            kolejność zgłoszeń) pod warunkiem, że wszystkie koszty związane z ich uczestnictwem 
            pokrywa podmiot kierujący zespół na Przegląd.
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                                           KARTA ZGŁOSZENIA

„STARSI  PANOWIE  DWAJ
- V Przegląd Sceniczny Seniorów Małopolski”

1
NAZWA I ADRES 
PLACÓWKI

2 E-MAIL
3 TEL.

4 NAZWA GRUPY

5 ILOŚĆ OSÓB  WYSTĘPUJĄCYCH

6 OSOBA ODPOWIEDZIALNA

7 TYTUŁ SPEKTAKLU

8 POTRZEBNE AKCESORIA

9 CZAS TRWANIA SPEKTAKLU

10
CZAS POTRZEBNY 
NA PRZYGOTOWANIE
(max.  20 minut)
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