VI CHRZANOWSKA WIOSNA ARTYSTYCZNA
IM. ALINY SZCZUPIDER
Cel imprezy:
1. Animacja działalności artystycznej środowisk seniorów skupionych w Uniwersytetach
Trzeciego Wieku.
2. Popularyzacja i promocja dorobku artystycznego UTW.
3. Integracja środowisk artystycznych UTW.
4. Wymiana doświadczeń.
5. Promocja Chrzanowa i ziemi chrzanowskiej.
Założenia regulaminowe:
1. Impreza ma charakter prezentacji dorobku artystycznego UTW: chóry, zespoły
wokalne, małe formy teatralne i kabarety, grupy taneczne i plastyka /w tym
rękodzieło/.
2. Warunkiem uczestnictwa w VI Chrzanowskiej Wiośnie Artystycznej jest nadesłanie
karty zgłoszenia zespołu /w załączeniu/ do dnia 30 kwietnia 2015 r.
3. Prezentacje odbędą się z udziałem publiczności – w sali teatralnej Miejskiego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie ul. Broniewskiego 4 w dniu 23 maja 2015 r.
od godz. 11.00.
4. Prezentacje odbędą się w kolejności ustalonej przez organizatorów, po konsultacjach z
kierownikami zespołów.
5. Harmonogram imprezy zostanie umieszczony na stronie organizatora - Stowarzyszenia
UTW w Chrzanowie /www.utw.chrzanow.pl / dnia 15 maja br. Organizator zastrzega
sobie zmianę kolejności z przyczyn obiektywnych, niezależnych od UTW w Chrzanowie.
6. Laureat VI Wiosny Artystycznej zostanie wyłoniony przez jury powołane przez
organizatora oraz przedstawicieli poszczególnych UTW / jedna osoba z każdego UTW
– należy zgłosić osobowo na karcie zgłoszenia/ i otrzyma Puchar Prezesa UTW w
Chrzanowie.
7. Każdy UTW otrzyma pamiątkową Statuetkę.
8. Najlepsze zespoły artystyczne w każdej kategorii otrzymają wyróżnienia i dyplomy.
9. Wprowadza się następujące limity czasowe poszczególnych prezentacji:
- chóry i zespoły wokalne
do 15 min.
- małe formy teatralne, kabarety
do 15 min.
- taniec
max. 2 tańce
- plastyka
max. 5 prac z każdego UTW.
Przekroczenie w/w limitów czasowych powoduje dyskwalifikację zespołu.
10. Organizatorzy zapewniają zespołom poczęstunek.
11. Organizatorzy nie pokrywają kosztów transportu.
12. Impreza współfinansowana ze środków Gminy Chrzanów.
Patronat medialny: Chrzanowska Telewizja Lokalna, Tygodnik „Przełom”, „Głos Seniora”.
Bliższych informacji udziela Urszula Liszka – Sekretariat UTW tel. 32/724 12 67.

