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REGULAMIN

1. Organizatorem  Przegl¹du jest Centrum Twórczoœci "Lutnia" w £odzi. 

2. Rewia Talentów - Mikrofon dla Seniora jest to przegl¹d ró¿nych form scenicznych: teatralnych, 
    muzycznych, kabaretowych, tanecznych oraz poezji.

Przegl¹d adresowany jest do seniorów; mog¹ wzi¹æ w nim udzia³: soliœci, zespo³y wokalne, 
wokalno-instrumentalne, taneczne, instrumentalne, kabaretowe oraz autorzy twórczoœci 
literackiej.

3. Celem Przegl¹du jest:
    rozwój aktywnoœci twórczej  seniorów,
    propagowanie i prezentacja twórczoœci w³asnej oraz innych autorów,
    integracja œrodowiska, zapobieganie problemom samotnoœci wœród osób starszych,
    promowanie aktywnego spêdzania czasu wolnego.

4. Warunkiem uczestnictwa w Rewii jest przygotowanie programu artystycznego:
wykonawcy indywidualni / dwie piosenki lub dwa utwory instrumentalne
autorzy tekstów / dwa utwory (czas prezentacji do 6 minut)

    zespo³y / dwa utwory wokalne lub instrumentalne  
    zespo³y taneczne / dwa uk³ady choreograficzne

kabarety, teatry / program max. do 20 min
W przypadku du¿ej iloœci zg³oszeñ wykonawcy indywidualni wykonuj¹ jeden wybrany utwór.

5. Rewia Talentów - Mikrofon dla Seniora odbêdzie siê w pi¹tek,  
w Centrum Twórczoœci "Lutnia", £ódŸ, ul. £anowa 14.

6. Wykonawcy wyra¿aj¹ zgodê na rejestracjê wystêpu przez media, na wspó³czeœnie dostêpnych 
noœnikach obrazu i dŸwiêku oraz na ich wykorzystanie przez organizatora - bez roszczeñ 
finansowych z tym zwi¹zanych.

7. Uczestnicy Przegl¹du wyra¿aj¹ zgodê na nieodp³atn¹ publikacjê i rozpowszechnianie swojego
wizerunku utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas udzia³u w projekcie. Wizerunek
ten mo¿e zostaæ wykorzystany wy³¹cznie w publikacjach metodycznych, materia³ach promo-
cyjnych i reklamowych oraz na stronach internetowych Ba³uckiego Oœrodka Kultury.

8. Warunkiem wziêcia udzia³u w Przegl¹dzie jest z³o¿enie wype³nionej i podpisanej karty 
zg³oszenia w sekretariacie CT "Lutnia", ul. £anowa 14, do 14 listopada 2018 (w³¹cznie). 
Informacje: tel. 42 652 62 27; e-mail: lutnia@bok.lodz.pl

16 listopada 2018, g. 15.00

KARTA ZG£OSZENIA
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1. Imiê i nazwisko uczestnika / nazwa zespo³u

………………………………………………………………....................................................................

.............................................................................................................................................................

2. Adres, telefon (uczestnika, kierownika zespo³u, instytucji zg³aszaj¹cej zespó³)
   

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

3. Repertuar (tytu³ utworu, autor tekstu, kompozytor)

a)..........................................................................................................................................................
  

b)………………....................................................................................................................................

4. Informacje o wykonawcy/o zespole (osi¹gniêcia, sk³ad zespo³u, iloœæ osób w zespole)

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

5. Potrzeby techniczne

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

6. Oœwiadczam, ¿e zapozna³em siê z regulaminem Wojewódzkiego Przegl¹du Twórczoœci    
    Artystycznej Rewia Talentów - Mikrofon dla Seniora oraz kart¹ zg³oszenia i akceptujê ich 
    treœæ.
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7.  Wyra¿amy zgodê na rejestracjê wystêpu przez media, na wspó³czeœnie dostêpnych noœni- 
     kach obrazu i dŸwiêku oraz na ich wykorzystanie przez organizatora - bez roszczeñ finanso-
     wych z tym zwi¹zanych.

8.  Zg³oszenie do Przegl¹du  jest równoznaczne z wyra¿eniem zgody przez uczestnika/cz³onków    
     zespo³u i instruktorów na nieodp³atn¹ publikacjê i rozpowszechnianie swojego wizerunku 

utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas udzia³u w projekcie. Wizerunek ten mo¿e 
zostaæ wykorzystany wy³¹cznie w publikacjach metodycznych, materia³ach promocyjnych
i reklamowych oraz na stronach internetowych Ba³uckiego Oœrodka Kultury.

9.  Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ba³ucki Oœrodek Kultury 
wed³ug zasad okreœlonych w ustawie z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych - 
tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz.1182 z póŸn. zm.

 Podpis uczestnika……………………………………………………………....……………………………

     Podpis kierownika zespo³u………………………………………………………………………………..

     Pieczêæ instytucji zg³aszaj¹cej wykonawcê / zespó³...........................……………………………

10. Ni¿ej podpisany Uczestnik, wyra¿a zgodê / nie wyra¿a zgody* na przetwarzanie podanych 
  danych osobowych (imiê, nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu) w odrêbnej bazie 
  danych Odbiorcy kultury na Ba³utach, której administratorem tak¿e jest BOK, w celu prze- 

      kazywania informacji telefonicznych oraz elektronicznych w formie e-mail dotycz¹cych     
  udzia³u w Przegl¹dzie.
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