
R E G U L A M I N



KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM KULTURY W BYDGOSZCZY
ZAPRASZA NA

18. OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI
ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW

REGULAMIN
Cele Przeglądu:
• Prezentacja rękodzieła artystycznego przez grupy, koła, kluby, twórców indywidual-

nych różnych grup wiekowych, ośrodki terapii zajęciowej i osoby niepełnosprawne. 

• Konfrontacja i wymiana doświadczeń artystycznych, nawiązanie więzi międzypoko-

leniowej, przyjaźni, utrwalenie poczucia tożsamości lokalnej i kultywowania tradycji 

rękodzielniczych.

Warunki uczestnictwa:
• Grupy, koła, kluby artystyczne tworzące w płaszczyźnie międzypokoleniowej 

( ½ twórców to seniorzy 60 +).

• Mile widziane osoby niepełnosprawne tworzące w zorganizowanych grupach arty-

stycznych.

• Mile widziani twórcy indywidualni.

• Prezentacja prac w dziedzinach:

• Sztuka plastyczna: rysunek, malarstwo, rzeźba.

• Sztuka ludowa: koronkarstwo, hafciarstwo, lalkarstwo, malarstwo, rzeźba, zabaw-

karstwo.

• Sztuki inne: dziewiarstwo, korzenioplastyka, metaloplastyka, zabawkarstwo, pa-

miątkarstwo, kwiaciarstwo, garncarstwo itd.

• Terminowe zgłoszenie udziału w przeglądzie na załączonej karcie uczestnictwa.

Sprawy organizacyjne:
• Organizatorzy zapewniają stoiska, które uczestnicy wg własnych pomysłów dekorują

• Wskazane jest prezentowanie warsztatu pracy.

• Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy pamiątkowe.

• Organizatorzy przewidują nagrody finansowe dla grup, kół, klubów, twórców indywi-

dualnych za najlepsze prace artystyczne prezentowane na przeglądzie oraz za prezen-

towane stoiska. Nagrody przyznaje jury Przeglądu.

• Nie pokrywamy kosztów podróży.

• Karty uczestnictwa należy przesłać do 30 marca 2017 w formie elektronicznej na nasz 

adres: integracja@kpck.pl.

• Grupy, koła, twórców indywidualnych nie mających dostępu do poczty elektronicznej, 

prosimy o przysłanie karty uczestnictwa w wersji papierowej na adres: Kujawsko-Po-

morskie Centrum Kultury w Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz z do-

piskiem na kopercie „Babie Lato”.

• Informacje dotyczące przeglądu, prześlemy na wskazany adres po otrzymaniu karty 

zgłoszenia.

• O wysokości akredytacji poinformujemy w terminie późniejszym (planowana wyso-

kość akredytacji około 10 zł od twórcy)

• W przypadku dużej ilości chętnych o uczestnictwie w przeglądzie decydować będzie 

kolejność zgłoszenia grupy lub uczestnika. 

Impreza towarzysząca:
Występy wielopokoleniowych amatorskich zespołów artystycznych oraz solistów. 

Program występów dowolny. Zespoły zapraszają organizatorzy.

Data i Miejsce Przeglądu:
Datę i miejsce w którym odbędzie się Przegląd podamy w terminie późniejszym.
Planowany termin realizacji Przeglądu: pierwsza połowa czerwca lub druga połowa 
sierpnia.
Informacji udziela: Pracownia Integracji Międzypokoleniowej (52) 585 15 01,

e-mail: integracja@kpck.pl. 

Informacje o Przeglądzie dostępne są na stronie www.kpck.pl w zakładce Integracja 

Międzypokoleniowa.


