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XIV WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW SZKOLNYCH
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kategoria:

23 - 25 kwietnia 2017 – Stalowa Wola

ORGANIZATOR :
Spółdzielczy Dom Kultury, 37 - 450 Stalowa Wola , ul. Okulickiego 32
tel. 15 842 23 22
fax 15 842 69 58 (z dopiskiem SDK)
e-mail: sdkkultura@gmail.com
www.sdk.stalowawola.pl
ZAŁOŻENIA PRZEGLĄDU :
Wojewódzki Przegląd Zespołów Szkolnych „O GĘSIE PIÓRO” jest
konkursowym przeglądem zjawisk i zdarzeń szkolnego ruchu artystycznego
województwa
podkarpackiego.
Popularyzuje,
prezentuje
dorobek
dziecięcych, młodzieżowych zespołów i solistów oraz umożliwia wymianę
doświadczeń metodycznych osób pracujących z zespołami, jak i samych
uczestników. Integruje środowiska tworzące amatorski ruch artystyczny,
inspiruje do poszukiwań repertuarowych i wykonawczych, nagradza i
promuje najciekawsze zjawiska amatorskiego ruchu artystycznego w
szkołach.
ZASADY UCZESTNICTWA:
W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści oraz zespoły ruchu amatorskiego
działające w placówkach szkolnych z terenu województwa podkarpackiego,
a także uczestnicy indywidualni.
Do przeglądu należy zgłaszać programy nie prezentowane w poprzednich
edycjach przeglądu, przygotowane w sezonie 2017/2018 w kategoriach:
Teatr (23.IV.2018 godz. 8:00)– teatry, kabarety
Taniec(24.IV.2018 godz. 9:00)– zespoły taneczne i soliści
Muzyka(25.IV.2018 godz. 8:00)– soliści, zespoły wokalne i instrumentalne
zgłoszenia przyjmowane są do 17 kwietnia 2018r.
ZASADY ORGANIZACYJNE:
Organizator zapewnia:
● Profesjonalny sprzęt i obsługę, pomoc organizacyjną w czasie
prezentacji przygotowanego programu.
● Kompetentne jury w poszczególnych kategoriach.
● Nagrody i wyróżnienia.
Nagrody i wyróżnienia będą wręczane na koniec każdego dniaprzeglądu dla
danej kategorii.
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zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka przez Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli w związku
z realizacją przeglądu “o Gęsie Pióro”
wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Spółdzielczy Dom
Kultury w Stalowej Woli do promowania działań związanych z wypoczynkiem dzieci
podczas przeglądu „o Gęsie Pióro” poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów
filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Dz. U. z 2017 r., poz.880, z późn. zm.).
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