VI Oświęcimskie Spotkania
Artystyczne Seniorów

pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim
Oświęcim 2019
REGULAMIN

ORGANIZATOR:
Oświęcimskie Centrum Kultury
oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy OCK
TERMIN i MIEJSCE:
5 października 2019 r.
Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim.
CELE IMPREZY:
- popularyzacja twórczości artystycznej jako atrakcyjnej formy aktywnego
stylu życia,
- prezentacja dokonań twórczych,
- wymiana doświadczeń artystycznych,
- integracja twórczych grup seniorów,
- promocja miasta Oświęcim.
UCZESTNICY:
- grupy i zespoły artystyczne działające w ramach Uniwersytetów Trzeciego
Wieku.
KATEGORIE:
- kabaret – czas prezentacji do 25 minut,
- małe formy teatralne – czas prezentacji do 25 minut,
- taniec – czas prezentacji do 5 minut,
- zespoły wokalne z wyłączeniem solistów i duetów (liczące od 3 do 20
osób) – czas prezentacji do 8 minut
- chóry (liczące powyżej 20 osób) – czas prezentacji do 8 minut
Prosimy o podawanie w kartach zgłoszenia dokładnych czasów prezentacji.
Przekroczenie czasu prezentacji będzie skutkować wykluczeniem
z oceny przez jury.
PREZENTACJA:
1. Prezentacje mogą się odbywać z towarzyszeniem instrumentów lub
z podkładem muzycznym nagranym na CD lub na mini discu.
2. Na płycie CD lub na mini discu powinien znajdować się tylko 1 nagrany
utwór.

3. W przypadku wykorzystywania do prezentacji rekwizytów i dekoracji czas montażu scenografii nie może przekroczyć 15 minut, a demontażu
10 minut. Prosimy o podawanie w kartach zgłoszenia możliwie
precyzyjnie obliczonych czasów montażu i demontażu dekoracji.
4. Ze względów organizacyjnych nie jest przewidziany czas na próby dla
grup biorących udział w konkursie.
OCENA:
Prezentacje oceniać będzie profesjonalne jury. Decyzje jury są ostateczne
i niepodważalne.
NAGRODY:
1. Jury może przyznać nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii oraz nagrodę
Grand Prix OSAS 2019.
2. Z ubiegania się o nagrodę Grand Prix wykluczony jest laureat Grand
Prix ubiegłorocznej edycji Oświęcimskich Spotkań Artystycznych
Seniorów.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Dostarczenie do organizatora karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie
do 9 września 2019 r., na adres: Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim, z dopiskiem: VI Oświęcimskie
Spotkania Artystyczne Seniorów lub skan wypełnionej i podpisanej karty
uczestnictwa e-mailem na adres: kornelia.ploszczyca-big@ock.org.pl
2. Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
dnia 4 lutego 1994 roku (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) uczestnicy
wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w formie zdjęcia
analogowego i cyfrowego / nagrania audio/ nagrania video, a także użycie
wizerunku na fotografiach i materiałach filmowych dokumentujących VI
Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów oraz na stronie internetowej
www.ock.org.pl prowadzonej przez Oświęcimskie Centrum Kultury.
3. Dokonanie opłacenia akredytacji w terminie do 9 września 2019 r. na
konto:
Bank Spółdzielczy w Zatorze nr konta 42 8136 0000 0030 0298 2000
0010 z tytułem „VI OSAS” i nazwą zespołu.
Opłata startowa w wysokości:
- 20 zł od zespołu liczącego do 20 osób
- 30 zł od zespołu liczącego powyżej 20 osób.
Zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT za akredytację, prosimy o podanie
danych niezbędnych do wystawienia dokumentu w karcie zgłoszenia.
W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniach, organizator nie zwraca
opłaconej akredytacji.
4. O zakwalifikowaniu zespołu decyduje kolejność zgłoszenia. Liczba zespołów
biorących udział w spotkaniach jest ograniczona.
5. Wszelkie interpretacje zasad uczestnictwa leżą w gestii organizatora.

INNE INFORMACJE:
1. Godzina rozpoczęcia, program oraz kolejność prezentacji będą podane na
stronie www.ock.org.pl do 27 września 2019 r.

2. Wymiary sceny: 8m (szerokość) x 8m (głębokość).
3. Scena jest okotarowana, z oświetleniem i nagłośnieniem, do dyspozycji
fortepian do akompaniamentu.
4. Uczestnicy przyjeżdżają oraz ubezpieczają się na koszt własny lub
instytucji delegującej.
5. W budynku Oświęcimskiego Centrum Kultury jest restauracja, w której
można zjeść posiłek w atrakcyjnej cenie. Więcej informacji pod
numerem telefonu: (33) 843 22 05.
6. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo ustalania kolejności
prezentacji konkursowych.
7. Organizator nie zapewnia serwisu fotograficznego ze spotkań.
8. Karty zgłoszenia należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym lub na
komputerze. Organizator nie odpowiada za błędy i nieporozumienia
wynikające z nieprawidłowo wypełnionych kart.
Informacji udzielają: Kornelia Płoszczyca-Big
Biuro organizacyjne: Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24,
32-600 Oświęcim, tel. (33) 842 44 61, 842 57 82.

