XII Pomorski Piknik Seniorów, Stowarzyszeń
i Kół Gospodyń Wiejskich
Rytel 2017
pod patronatem Burmistrza Czerska
Regulamin
1. Termin i miejsce:
 Piknik odbędzie się 21 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 na strzelnicy w Rytlu
2. Organizator imprezy:
 Organizatorem imprezy jest Ośrodek Kultury w Rytlu
3. Patronat honorowy:
 Burmistrz Czerska – Jolanta Fierek
4. Udział w pikniku jest dla uczestników bezpłatny
5. Uczestnictwo w Pikniku oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu
6. Uczestnik biorący udział w Pikniku oświadcza, że jest w stanie zdrowia umożliwiającym
bezpieczne uczestnictwo w programie Pikniku.
7. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich, w czasie przebywania na
terenie wyznaczonym dla wydarzenia zwanego Piknikiem.
8. Cele Pikniku:
‒ Integracja Seniorów, Stowarzyszeń i Kół Gospodyń rejonu pomorskiego;
‒ Prezentacja różnorodnych form twórczości artystycznej;
‒ Wymiana doświadczeń;
‒ Promowanie i upowszechnianie piosenek o treści biesiadnej;
‒ Aktywny wypoczynek
9. Zasady uczestnictwa:
− W Pikniku może brać udział maksymalnie 10 osób z jednego Klubu Seniora, Stowarzyszenia i Koła
Gospodyń Wiejskich
− Każdy zespół zaprezentuje się w wybranych rodzajach własnej twórczości (rękodzieło, piosenka
biesiadna, scenka humorystyczna)
− Czas prezentacji scenicznej – maksymalnie 10 min.
− Organizator zapewnia aparaturę odtwarzającą i profesjonalne nagłośnienie oraz stolik do wystawy
swoich prac.
10. Ocena:
‒ Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora, biorąc pod uwagę autoprezentację,
ogólne wrażenie artystyczne, dobór repertuaru do rodzaju imprezy, wartość artystyczną, kostiumy
wykonawców
11. Nagrody:
‒ Pieśń biesiadna dowolna – Puchar Burmistrza Czerska
‒ Scenka humorystyczna – Puchar Starosty Chojnickiego
‒ Rękodzieło artystyczne – Puchar Sołtysa Sołectwa Rytel
‒ Konkursy przygotowane przez organizatorów – Puchar Księdza Proboszcza
12. Postanowienia końcowe
‒ Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
‒ Kartę zgłoszenia proszę przesłać na adres organizatora do 14 czerwca 2017 r.
‒ Wszelkich informacji udziela Ośrodek Kultury w Rytlu w godzinach 9.00 – 20.00.
tel/fax. (0-52) 39-85-246.
Organizator zapewnia skromny poczęstunek
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na publikację
wizerunku w mediach oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych
na potrzeby imprezy oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych
z dn. 29.08.1997 r. dz. u. nr 133 poz. 833 z póź. zm.).
Zapraszamy do udziału,
z pozdrowieniami,
Ośrodek Kultury w Rytlu

XII Pomorski Piknik Seniorów,
Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich
Rytel’ 2017
pod patronatem Burmistrza Czerska

Karta zgłoszenia

1) Nazwa uczestnika ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

2) Ilość osób....................................................................................................................................................

4) Program ....................................................................................................................................................
(rękodzieło artystyczne, scenka humorystyczna, pieśń biesiadna dowolna)

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

.............................................................................................................................................................................
Uwaga! Prosimy wypełnienie wszystkich pozycji karty zgłoszenia i przesłanie na adres biura.

Ośrodek Kultury
ul. Ks. A. Kowalkowskiego 11
89-642 Rytel
tel/fax. (0-52)39-85-246
E-mail: konkursyokrytel@o2.pl
www.okrytel.republika.pl

