Projekt „B17 Trybuna Kultury”
Fundacja AMICIS
Marcelin Management Sp. z o.o.
ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań

REGULAMIN

„BITWA NA GŁOSY – PRZEGLĄD ARTYSTÓW TRZECIEGO WIEKU”
W RAMACH PROJEKTU „B17 – TRYBUNA KULTURY”
Termin: 27 maja 2017 lub 25 czerwca 2017.
Miejsce: Klub Muzyczny B17, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań
I. Regulamin Przeglądu:
1. Przegląd przeznaczony jest wyłącznie dla chórów złożonych z osób dorosłych, w których
średnia wieku przekracza 50 lat.
2. Chóry uczestniczące w Przeglądzie zobowiązane są do przygotowania maksymalnie 30
minutowego materiału o tematyce dowolnej.
II. Zasady Przeglądu:
1. Program Przeglądu powinien być zróżnicowany stylistycznie.
2. Dopuszcza się wykonanie utworów a cappella.
3. O kolejności prezentacji zespołów decydują organizatorzy.
III. Regulamin Jury:
Wydarzenie ma na celu zaprezentowanie szeroko rozumianej twórczości Senioralnej. Jury będzie
zwracać uwagę na jakość wykonania utworów, jednak przede wszystkim organizatorowi zależy,
aby Przegląd był miejscem rodzinnym, ciepłym i serdecznym. Jury doceni więc Państwa
kreatywność i pomysł, styl i klasę.
IV. Nagrody: Honorowe dyplomy oraz nagrody Sponsorów.
Organizacja Przeglądu Chórów Senioralnych:
Chóry, które chcą wziąć udział w Przeglądzie winne przesłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia
i ewentualne materiały dodatkowe. O udziale w przeglądzie decyduje termin nadesłania zgłoszenia.
Organizatorzy Przeglądu nie zapewniają zwrotu kosztów podróży.
Zgłoszenie chóru do Przeglądu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo
rejestracji artystycznego wykonania utworów dowolną techniką zapisu i jego rozpowszechniania
oraz na wykorzystanie nadesłanych materiałów chóru do promocji Przeglądu.
W porozumieniu z organizatorem Przeglądu Jury może dokonać innego podziału nagród i wprowadzić
nagrody dodatkowe. Werdykt Jury jest ostateczny.
Informacje i adres kontaktowy:
Projekt „B17 Trybuna Kultury”
Fundacja AMICIS
Marcelin Management Sp. z o.o.
ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań
adres e-mail: biuro@trybunakultury.pl
adres internetowy: www.trybunakultury.pl
szczegółowych informacji o Festiwalu udziela:
Maria Wojciechowska-Hamik, maria@trybunakultury.pl
+ 48 791 990 363
Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.
Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
Zgłoszenie do udziału w Przeglądzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

