Regulamin
VIII Dolnośląskiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Seniorów
„Senioralia”
05 i 06 października 2019 r. Jelenia Góra
Organizator:
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze
przy współpracy z Jeleniogórskim Centrum Kultury
Cele przeglądu:
– prezentacja twórczości oraz konfrontacja osiągnięć zespołów artystycznych,
– rozwijanie pasji twórczych,
– integracja środowiska przez wspólne przedsięwzięcia i współpracę
międzypokoleniową,
– rozwijanie pasji twórczych,
– propagowanie aktywnego i kulturotwórczego sposobu spędzenia czasu.
Warunki uczestnictwa:
w Przeglądzie mogą wziąć udział zespoły amatorskie seniorów oraz zespoły
seniorów z udziałem młodzieży. Zespoły mogą prezentować charakter:
– wokalno-instrumentalny,
– instrumentalny,
– chóry,
– kabarety.
Do przeglądu zapraszamy zespoły z Województwa Dolnośląskiego działające
w ramach PZERiI, a także inne grupy seniorów skupione w pokrewnych
organizacjach.
Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie wypełnionej karty
zgłoszenia oraz nagrania na płycie DVD lub CD – prezentacji zespołu – do komisji
kwalifikacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2019 r. na adres:
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Oddziału Rejonowego w Jeleniej Górze
ul. Prusa 8
58-500 Jelenia Góra
Uwaga: łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut.
Zespoły które uczestniczyły w poprzednich „Przeglądach” zwolnione są
z obowiązku przesyłania nagrań na płycie.

-2Przebieg konkursu:

I etap – eliminacje wstępne.
Prezentacje będą oceniane przez jurorów powołanych przez organizatora, którzy
dokonają weryfikacji zgłoszeń na podstawie nagrań demo i wytypują zespoły
do udziału w półfinale, zwanym II Etapem.
Materiał muzyczny przysłany przez zespół może być inny niż wykonywany podczas
prezentacji. Informacja ta nie dotyczy prezentacji estradowych typu kabaret, gdyż
nagrany materiał musi być materiałem prezentowanym podczas Przeglądu.

II Etap - eliminacje półfinałowe.
05 i 06 października 2019 r. /miejsce prezentacji zespołów podamy w terminie
późniejszym/.
Organizatorzy powołują jury złożone z profesjonalistów, którzy dokonają oceny
prezentacji podczas II Etapu.
Kolejność wykonawców ustala organizator.
Przesłuchania II Etapu są otwarte dla publiczności.
Po zakończeniu przesłuchań jury ogłosi wyniki, jurorzy decydują o przyznaniu
nagród niezależnie od kategorii w jakich występują zespoły
12 października 2019 r.
Koncert podsumowujący obchody Światowego Dnia Ludzi Starszych z udziałem
zaproszonych gości i publiczności.
W trakcie koncertu zostaną wręczone nagrody laureatom wyróżnionym przez jury.
Nagrodzone zespoły będą prezentować swój repertuar.

Informacje dodatkowe:
•
•
•
•
•

Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie koncertu, pomoc techniczną oraz
akustyczną.
Kwestie sporne rozstrzyga organizator, a jego decyzja jest ostateczna.
Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny. Nie przewiduje się procedur
odwoławczych.
Zespoły deklarujące występ 05.10.2019 r mają obowiązek uczestniczenia w
korowodzie - start godz 10:30
Kontakt z organizatorem: Jerzy Mandryk tel. i fax 75 75 221 61
kom. 509 499 259, e-mail oddzialjg@wp.pl
Organizator
Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI
w Jeleniej Górze

