
4. Repertuar:
Zgłaszający swój udział przygotowują program o dowolnej 
tematyce, repertuar zgłoszony nie może być zmieniony oraz

 powtórzony z poprzednich edycji SAAZS. Czas prezentacji 
nie może przekraczać:

    - zespoły folklorystyczne, wokalne, do 20 minut
- zespoły wokalno-instrumentalne, do 20 minut 
- kabarety do 30 minut

    - teatry do 40 minut
- chóry do 20 minut

    - indywidualni wykonawcy do15 minut

5. Nagrody
O podziale nagród zdecyduje jury powołane przez 
organizatora. Oceniany będzie dobór repertuaru oraz 
wartość artystyczna prezentowanego programu. Jury udzielać
będzie także wskazówek dotyczących dalszej pracy 
artystycznej, kierunku rozwoju i promocji uczestników

Bałucki Ośrodek Kultury RONDO ma zaszczyt zaprosić Państwa do 
udziału w 27. edycji Spotkań Amatorskich Artystycznych 
Zespołów Seniorów. Przegląd ma charakter konkursowy. Jest 
okazją do spotkań grup ludzi działających w środowiskach 
artystycznych. Spotkania doskonale wpisują się we współczesne 
trendy aktywności wśród seniorów. Koniec aktywności zawodowej 
jest początkiem nowej drogi, wiążącej się z szeroko rozumianą 
działalnością osób pragnących realizować marzenia odłożone na 
później, z powodu aktywności zawodowej i życia rodzinnego. 
Przegląd organizowany w ramach programu Centrum 
Aktywnego Seniora 60+ przy współpracy finansowej Urzędu 
Miasta Łodzi.

3. Uczestnicy:
Do udziału organizator zaprasza uczestników działających przy

 klubach seniora, stowarzyszeniach oraz instytucjach kultury
i urzędach gminnych w kategoriach:
- zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne

    - kabarety
    - teatry
    - indywidualni wykonawcy

- zespoły folklorystyczne
- chóry

6. Warunki uczestnictwa
a. Nadesłanie do 30 maja 2017 r. wypełnionej i podpisanej

karty uczestnictwa (do pobrania na stronie bok.lodz.pl) 
wraz z kserokopią dowodu wpłaty na adres:
Bałucki Ośrodek Kultury RONDO, ul. Limanowskiego 166
91-027 Łódź.

b. Dokonanie opłaty akredytacyjnej na konto
Getin Bank S.A. z dopiskiem 27. SAAZS Nr konta:
06 1560 0013 2028 0050 0106 1004 w wysokości:
- zespoły folk., wokalne, instrumentalne, chóry 55,00 zł
- teatry, kabarety 45,00 zł
- wykonawcy indywidualni 30,00 zł

c. Koszt przejazdu pokrywa placówka macierzysta.
d. Placówki patronujące oraz uczestnicy wyrażają zgodę           

na bezpłatną rejestrację swoich prezentacji przez media na
wspólnie dostępnych nośnikach obrazów i dźwięków oraz
na ich wykorzystanie przez organizatora - bez roszczeń
finansowych z tym związanych.

e. Uczestnicy Przeglądu wyrażają zgodę na nieodpłatną
 publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku 

utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas udziału w 
Spotkaniach. Wizerunek ten może zostać wykorzystany 
wyłącznie w publikacjach promocyjnych i reklamowych BOK 
oraz na stronie internetowej organizatora.

7. Miejsce i termin Spotkań
Otwarcie Spotkań nastąpi 10.06. 2017 r. o godz. 10.00      
w Bałuckim Ośrodku Kultury RONDO, ul. Limanowskiego 166
w Łodzi.
W zależności od ilości zgłoszonych zespołów Spotkania 
będą trwały jeden lub dwa dni (10 - 11 czerwca 2017)
O dokładnym terminie prezentacji organizator powiadomi
telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

8. Informacje:
Biuro organizacyjne 27. SAAZS
Bałucki Ośrodek Kultury RONDO
ul. Limanowskiego 166
91-027 Łódź
Tel. 42 653 36 45
Fax: 42 651 50 30 w. 55
e-mail: rondo@bok.lodz.pl
www.bok.lodz.pl

27. Spotkań Amatorskich Artystycznych
Zespołów Seniorów 10 czerwca 2017

REGULAMIN

1. Organizator - Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi.
2. Cele i założenia Spotkań

- prezentacja i konfrontacja dorobku zespołów artystycznych
- promocja i pielęgnowanie tradycji oraz popularyzacja

   kultury ludowej,
- inspirowanie amatorskiego ruchu artystycznego seniorów,
- doskonalenie poziomu artystycznego wykonawców,
- oddziaływanie na szersze kręgi społeczne poprzez
  upowszechnianie właściwych wzorców spędzania
  czasu wolnego,
- integracja seniorskich środowisk twórczych


