
 

Inicjatywa dofinansowana z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli - 

Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 

nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie 

Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania 

Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. 

 

I MIĘDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD 

AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ 

SENIORÓW – „BO RADOŚĆ JEST W NAS”. 
 

REGULAMIN 

 
ORGANIZATORZY: 

Grupa inicjatywna „Inicjatorki” ze Stalowej Woli przy współpracy z: 

 

1. Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli. 

2. Starostwo Powiatowe Stalowa Wola. 

3. Starostwo Powiatowe Nisko. 

4. Stowarzyszenie „Równowaga” ze Stalowej Woli. 

Patronat nad Przeglądem objęli Starostowie Powiatu stalowowolskiego i niżańskiego.  

 

ZAŁOŻENIA I CELE PRZEGLĄDU: 

 Możliwość prezentacji osiągnięć artystycznych seniorów.  

 Stworzenie amatorskim zespołom seniorów i instruktorom, możliwości konfrontacji 

twórczości artystycznej. 

 Oddziaływanie na szersze kręgi społeczne poprzez upowszechnianie właściwych 

wzorów spędzenia wolnego czasu. 

 Integracja międzypowiatowego artystycznego środowiska seniorskiego. 
 Inspirowanie  środowiska seniorskiego do szukania  nowych form pracy artystycznej. 

ZASADY ORGANIZACYJNE PRZEGLĄDU: 

1.Uczestnictwo w przeglądzie 

1. Przegląd ma charakter otwarty dla grupy wiekowej 60 +. Przyjmujemy zgłoszenia 



indywidualne, grupy niezrzeszone i grupy zorganizowane przy instytucjach np. 

Domach Kultury, Uniwersytetach III Wieku i innych. 

2. Do udziału w przeglądzie organizatorzy zapraszają:  
 zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, chóry 
 zespoły tańca, pieśni i tańca (folklorystyczne),  

 zespoły instrumentalne, kapele ludowe i podwórkowe,  

 solistów i duety. 

 

2.Repertuar: 

1. Zgłaszający swój udział powinni przygotować repertuar o tematyce dowolnej, przy 

czym czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut dla zespołów (nie więcej jak 

cztery utwory), 10 minut dla solistów i duetów. 

Wykonawcy, którzy przedłużą regulaminowy czas prezentacji nie będą podlegać ocenie jury i 

zostaną zdyskwalifikowani. 

 
2. Repertuar prezentowany przez uczestników przeglądu będzie oceniać i udzielać 

wskazówek dotyczących dalszej pracy powołany w tym celu Jury.  Wskazówki 

dotyczyć będą: 

- doboru repertuaru do możliwości wykonawczych uczestników, 

- kultury muzycznej, 

- kultury słowa, 

- kultury scenicznej i reżyserii, 

- ogólnego wyrazu artystycznego, 

- doboru stroju ludowego zgodnie z prezentowanym regionem (dotyczy zespołów 

folklorystycznych). 

 

3.Nagrody: 

1. Nagroda główna finansowana z projektu w postaci  pokrycia kosztów transportu do 

Warszawy na XII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów „Teraz 

My” (w dniach 22, 23 listopada  2014 r.)  

2. Nagrody sponsorowane. 

4.Miejsce i termin przeglądu: 

Spółdzielczy Dom Kultury 11 października 2014. 

5.Sprawy organizacyjne: 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Przeglądzie „Bo radość jest w nas” jest zgłoszenie udziału 

e-mailem na adres rownowaga@rowowagastw.pl, lub listownie na adres Stowarzyszenie 

„Równowaga”  37-450 Stalowa Wola ul. M. Dąbrowskiej 3 w terminie do 1 października 

2014 (decyduje data wpływu). 

2. Z uwagi na ochronę danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o 

ochronie danych osobowych,  prosimy solistów o  wyrażenie zgody na przetwarzanie 

mailto:rownowaga@rowowagastw.pl


Państwa danych osobowych przez administratora danych, którym Grupa Inicjatywna 

„Inicjatorki” . Dane wykorzystane będą wyłącznie do celów organizacji przeglądu. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w przeglądzie. Listy 

uczestników zawierające dane w zakresie imię, nazwisko, kategoria artystyczna, 

placówka, listy laureatów zawierające dane o podobnym zakresie oraz materiały 

zdjęciowe i filmowe związane z przeglądem będą umieszczone na stronach internetowych 

Spółdzielczego Domu Kultury, Klubu Seniora „Promyk”, ewentualnie Starostw. Inne 

udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje 

prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia. 

3. Przesłanie karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i 

rozpowszechnianie wizerunku jest jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursu. 

4. Organizatorzy dla pierwszych 150 uczestników zapewniają nieodpłatnie jednodaniowy 

obiad. W przypadku większej ilości uczestników poczęstunek jest możliwy za 

odpłatnością (14 zł), pod warunkiem zaznaczenia powyższego w karcie zgłoszenia. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Koszt dojazdu uczestników do Stalowej Woli jest kosztem własnym uczestników. 

6. Regulamin, karta zgłoszenia i zgoda na przetwarzanie danych dostępne są na stronach 

http://www.sdk.stalowawola.pl/, www.klubpromyk.pl .  

7. Program z ustalonymi godzinami występu zostanie rozesłany na podane adresy @ w 

terminie do 8 go października. Będzie też zamieszczony na stronach internetowych 

http://www.sdk.stalowawola.pl/, www.klubpromyk.pl  
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