SPOTKANIA ARTYSTYCZNE SENIORÓW
Międzyzdroje, 30.09 – 02.10.2011 R.

1. Organizator:
Międzynarodowy Dom Kultury, 72-500 Międzyzdroje ul. Bohaterów Warszawy 20
Tel./ fax. 91 32 82 600, www.mdkmiedzyzdroje.com

2. Termin i miejsce:
30.09 – 02.10.2011 r.
Międzynarodowy Dom Kultury, 72-500 Międzyzdroje ul. Bohaterów Warszawy 20
Amfiteatr, Międzyzdroje ul. Bohaterów Warszawy 18 a

3. Cel spotkania;
- spotkanie ma charakter konkursu dla zespołów
folklorystycznych, kapel ludowych, chórów i zespołów
śpiewaczych,
- integracja grup artystycznych Seniorów z różnych
regionów Polski (emerytów, rencistów oraz osób
wspomagających działalność Seniorów),
- utrwalenie i podtrzymanie polskiej tradycji ludowej,
obrzędowej i artystycznej,
- promocja kultury regionalnej,
- budowanie więzi w środowisku artystycznym ludzi
„Złotego wieku”,
- promocja gminy Międzyzdroje i regionu.

4. Uczestnictwo w spotkaniach wg kategorii:
- zespoły folklorystyczne i kapele ludowe (max do 26 osób w zespole) ,
- chóry i zespoły śpiewacze (max do 26 osób w zespole) ,
oraz gawędziarze i twórcy ludowi: rękodzielnicy, rzeźbiarze i malarze.

5. Repertuar
Zespoły przygotowują do prezentacji 3 utwory, przy czym łączny czas występów nie może
przekraczać 10 min.

6. Warunki udziału w imprezie Spotkania Artystyczne Seniorów
- Przesłanie pisemnego zgłoszenia udziału w Spotkaniach Artystycznych Seniorów, wg karty
zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 w nieprzekraczającym terminie do dnia 06 września 2011 r.
po tym terminie nie będziemy przyjmować zgłoszeń.
Uwaga: liczy się kolejność zgłoszeń, gdyż maksymalna liczba uczestników spotkań artystycznych
nie może przekroczyć 400 osób.
- Zakwalifikowanie udziału zespołu (informacja o zakwalifikowaniu zespołu będzie dostępna pod.
nr tel. 91 32 82 600 od dnia 09.09.2011 r.
- Opłacenie opłaty akredytacyjnej w wysokości po 60 zł od osoby w terminie od 12.09 do
20.09.2011 r. na wskazany rachunek bankowy Międzynarodowego Domu Kultury
w Międzyzdrojach nr 32 9383 0007 0000 0169 2000 0020
Uwaga:
W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwy zespołu oraz jednostki delegującej pokrywającej
koszty akredytacji.
Nie dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z udziału
w SAS.

7. Program Spotkań Artystycznych Seniorów
30.09.2011 r. piątek
przyjazd zespołów do Międzyzdrojów: zakwaterowanie w Ośrodkach
Godz. 13.00 –spotkanie organizacyjne z Kierownikami Zespołów w Międzynarodowym Domu
Kultury w Sali Teatralnej
Godz. 15.30 - zbiórka wszystkich zespołów na parkingu Międzynarodowego Domu Kultury,
ustawienie kolumny,
Godz. 16.00 – przemarsz ulicami miasta barwnego korowodu zespołów,
Godz. 17.00 – inauguracja Spotkań Artystycznych Seniorów (oficjalne otwarcie i występy
zespołów, które uzyskały w 2010 r. Grand Prix i 1 miejsce oraz gospodarzy Zespołu FALE i Zespołu
BRYZE)
Miejsce: Amfiteatr lub Sala Teatralna Międzynarodowego Domu Kultury
Koncerty plenerowe – bez ograniczeń, we wskazanych miejscach Międzyzdrojów
Godz. 18.30 do 21.00 – przeglądy konkursowe

01.10.2011 r. sobota
Godz. od 10.00 do 13.00
– przeglądy konkursowe
Godz. od 16.00 do 19.00
- przeglądy konkursowe
Koncerty plenerowe zespołów na terenie miasta – bez ograniczeń, we wskazanych miejscach
Międzyzdrojów
Godz. 20.30 – spotkanie integracyjne ( biesiada i wspólna zabawa) na terenie Amfiteatru

Organizator gwarantuje dobrą zabawę, aż …….. do świtu.
02.10.2011 r. – niedziela
Godz. 12.00 – udział we Mszy Świętej z udziałem uczestników SAS w Kościele Parafialnym
w Międzyzdrojach
Koncerty plenerowe zespołów na terenie miasta – bez ograniczeń, we wskazanych miejscach
Międzyzdrojów oraz w Wapnicy nad Jeziorkiem Turkusowym.
Godz. 16.00 – 18.00 – Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i Koncert Finałowy
Zakończenie Spotkań Artystycznych Seniorów i pożegnanie uczestników.
Miejsce: Amfiteatr lub Sala Teatralna Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach

8. Zgłoszenia:
- warunkiem uczestnictwa w spotkaniach artystycznych jest zgłoszenie udziału i dokonanie opłaty
akredytacyjnej w terminach ustalonych w pkt. 6.

9. Zakwaterowanie
- uczestnicy spotkań artystycznych dokonują indywidualnie rezerwacji noclegów w Ośrodkach
Wczasowych znajdujących się w załączonej Rekomendowanej bazie noclegowej, korzystając ze
zniżek na hasło: ”Spotkania Artystyczne Seniorów 2011”.

10. Wyżywienie
- uczestnicy spotkań artystycznych mogą indywidualnie korzystać z bogatej oferty gastronomicznej
Międzyzdrojów lub z rekomendowanej przez Organizatora oferty w ośrodkach wczasowych.

11. Koszty przejazdu, pobytu, ubezpieczenia pokrywają we własnym zakresie
uczestnicy spotkań artystycznych.
12. Kryteria oceny
Jury oceniać będzie: walory głosowe, interpretacje, muzykalność , poczucie rytmu, dobór
repertuaru, ogólny wyraz artystyczny, prezentację wizualną zespołu, elementy kultury regionalnej.

13. Nagrody
- Nagrody przyznaje Jury konkursowe przeglądu,
- w skład Jury konkursowego wchodzą osoby powołane przez Organizatora.
- Ustala się następujące nagrody regulaminowe:
* Grand Prix
- nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach konkursowych.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany listy nagród.
Nagrody podzielone zostaną wśród nagrodzonych zespołów podczas obrad komisji oceniającej
(JURY), z której zostanie sporządzony protokół.

14. Postanowienia końcowe
- Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
- Zgłoszenia do udziału w spotkaniach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
- Uczestnicy spotkań artystycznych wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości oraz
wykorzystanie nagranych materiałów do celów promocyjnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Kontakt:
Agnieszka Sowiak
Specjalista ds. Administracyjnych
Tel. 91 32 82 600

Jadwiga Bober
Dyrektor MDK

KARTA ZGŁOSZENIA
Spotkania Artystyczne Seniorów
Międzyzdroje, 30.09 – 02.10.2011 r.

1. Pełna nazwa zespołu
……………………………………………………….………………………………………………….
2. Dokładny adres, tel. / fax., email.
…………………………………………………………………………..…….…………………….….
3. Liczba członków zespołu
……………………………………………………………………………………………………….…
4. Kierownik zespołu (imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………..…………………………….
5. Wykaz przygotowanych utworów na konkurs (podać tytuł utworów)
………………………………………………………………………………………..………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
6. Informacje o zespole i jego działalności (prosimy o przesłanie dokładnych informacji
o zespole wraz ze zdjęciem w formie załącznika do karty zgłoszenia)
7. W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT prosimy o podanie danych: nazwy,
adresu, NIP-u , danych kontaktowych; tel./ fax., email oraz imię i nazwisko osoby do
kontaktu jednostki delegującej zespół (np. Urzędy Miejskie, Gminy, Domy Kultury) lub
podmiotu pokrywającego koszty akredytacji.
Nazwa……………………………………………………………………………………………………………………………
Adres…………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon/fax./email………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby do kontaktu………………………………………………………………………………..

…………………………………….
podpis kierownika zespołu

………………………………………
pieczęć i podpis osoby
reprezentującej jednostkę
pokrywającą koszty akredytacji

REKOMENDOWA BAZA NOCLEGOWA
WILLA PARK
www.willaparkmiedzyzdroje.pl/

Cena noclegu: 40 zł/os.

72-500 Międzyzdroje
ul. Książąt Pomorskich 16

Tel. +48 501 766 176

Całodzienne wyżywienie: 25 zł

Dom Wczasowy DELFIN
Cena noclegu: 25 zł/os.
www.delfin-miedzyzdroje.pl/
72-500 Międzyzdroje
ul. Zwycięstwa 13

Całodzienne wyżywienie: 25 zł

Tel. +48 91 32 80 523

Dom Wypoczynkowy POLINO

Cena noclegu: 30 zł/os.

www.polino.ta.pl
72-500 Międzyzdroje
ul. Zwycięstwa 1

Tel. +48 91 32 80 715

Całodzienne wyżywienie: brak
(możliwe w DW Delfin)

Willa 5 Dom Wczasowy
Cena noclegu: 30 zł/os.
www.willa5.pl
72-500 Międzyzdroje
ul. Bohaterów Warszawy 16

Całodzienne wyżywienie: 25 zł

Tel. +48 91 32 82 610 lub 603 715 958 lub
691 552 554

FWP
Cena noclegu: 50 zł/os. Ośrodek POLONIA
www.fwp.pl
72-500 Międzyzdroje
ul. Promenada Gwiazd 4

Tel. +48 91 32 80 567 lub 91 32 20 044

Całodzienne wyżywienie: 40 zł (ze śniadaniem
podawanym indywidualnie)
50 zł (ze śniadaniem podawanym w formie
bufetu szwedzkiego)

PTTK
Cena noclegu: do negocjacji
www.pttk-miedzyzdroje.com
72-500 Międzyzdroje
ul. Kolejowa 2

Całodzienne wyżywienie: tak

Tel. +48 91 32 80 462

Wynajem pokoi ZIELONY DOMEK
72-500 Międzyzdroje
ul. Książąt Pomorskich 12a

Cena noclegu: 30 zł/os.

Tel. +48 91 32 81 294

Całodzienne wyżywienie: brak
(możliwe Willa Park lub DW Delfin)

Wynajem pokoi BIAŁY DOMEK

Cena noclegu: 30 zł/os.

72-500 Międzyzdroje
ul. Książąt Pomorskich 14

Tel. +48 603 514 809

Całodzienne wyżywienie: brak
(możliwe Willa Park lub DW Delfin)

