Regulamin
III Seniorskiego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych 23.06.2018r.

1. Organizatorzy:
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Czaplinku
- Czaplinecki Ośrodek Kultury
- Gmina Czaplinek
2. Cele przeglądu:
- zaprezentowanie dorobku artystycznego zespołów seniorskich
- stworzenie amatorskim zespołom oraz instruktorom możliwości konfrontacji
twórczości artystycznej
- integracja oraz aktywizacja środowiska seniorskiego
3. Podczas przeglądu odbędzie się konkurs wokalny. Zostanie powołane
jury, które przyzna nagrody pieniężne za I, II oraz III miejsce oraz dwa
wyróżnienia.
I miejsce – 1000 zł
II miejsce – 700 zł
III miejsce – 400 zł
WYRÓŻNIENIA:
I wyróżnienie
II wyróżnienie

4. Zasady organizacyjne:
1) Termin i miejsce przeglądu: 23 czerwca 2018 r., godz. 10:00, Amfiteatr w
Czaplinku, ul. Parkowa 1
2) Warunki uczestnictwa w przeglądzie:
- zespół zobowiązany jest do przygotowania materiału muzycznego trwającego
do 15 minut
- zgłoszenia będą przyjmowane na podstawie kart zgłoszeń (karta zgłoszeń oraz
regulamin dostępne są na stronie www.czaplinek-czok.pl)
- uczestnicy dojeżdżają do Czaplinka na własny koszt
- kolejność występów poszczególnych zespołów zostanie wybrana w drodze
losowania
- nie dopuszcza się wykonywania utworów z playbacku, dopuszcza się
natomiast wykonywanie utworów z półplaybacku oraz śpiewu a’capella
- wykonawcy wyrażają zgodę na rejestrację audiowizualną oraz wykorzystanie
nagranego materiału oraz wizerunku przez Czaplinecki Ośrodek Kultury
- w przypadku złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany miejsce wydarzenia artystycznego
- wpisowe w wysokości 20,00 zł od osoby (w cenie poczęstunek oraz napoje)
należy wpłacić do 13.06.2018 r. na konto:
Czaplinecki Ośrodek Kultury, ul. Pławieńska 1a, 78-550 Czaplinek
Konto PBS/o Czaplinek 21 8581 1027 0400 0941 2000 0001
Tytułem „ Wpisowe zespołu (nazwa zespołu ) III Seniorski Przegląd Zespołów
Śpiewaczych” .
5. Zasady zgłoszeń:
- kartę zgłoszeń można przynieść osobiście do Czaplineckiego Ośrodka Kultury,
ul. Pławieńska 1a, 78-550 Czaplinek, do 13.06.2018 r.
- w przypadku rezygnacji zespołu z uczestnictwa w przeglądzie po terminie
13.06.2018 r. wpisowe nie podlega zwrotowi .

- kartę zgłoszeń można wysłać listem poleconym na adres: Czaplinecki Ośrodek
Kultury, ul. Pławieńska 1a, 78-550 Czaplinek z dopiskiem „III Seniorski
Przegląd Zespołów 2018”
- kartę zgłoszeń można wysłać pocztą elektroniczną (w formie podpisanego
skanu) na adres: czok.czaplinek@wp.pl z dopiskiem „III Seniorski Przegląd
Zespołów 2018”.
6. Dodatkowych informacji udziela:
- Marian Sujecki, przewodniczący PZERiI Koło w Czaplinku, tel. 696 097 046
- Czaplinecki Ośrodek Kultury, tel. 94 375 55 06

