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eSka 2019 
Regulamin Festiwalu: 
Festiwal adresowany do Seniorów z terenu Mazowsza i Podlasia. 

1. Cele Festiwalu: 
a) Popularyzacja twórczości artystycznej Seniorów; 
b) Integracja środowiska Seniorów; 
c) Promocja aktywnego i kreatywnego stylu życia wśród Seniorów. 

2. Prezentacje Festiwalowe odbędą się w następujących kategoriach 
artystycznych: 
- program kabaretowy: czas trwania do 10 min.; grupy do 15 osób                       
- widowisko biesiadne: piosenka biesiadna połączona z obrzędami 
biesiadnymi; czas trwania do 10 minut grupy do 20 osób  
Komisja będzie przestrzegać regulaminowego czasu trwania 
prezentacji. Nieprzestrzeganie będzie skutkować obniżeniem oceny 
występu. 
Każdy podmiot może wystąpić w jednej kategorii artystycznej. 

3. Koszty podróży i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy lub instytucje 
delegujące; 

4. Uczestnicy Festiwalu eSka 2019 wyrażają zgodę na dokumentowanie ich 
twórczości oraz wykorzystywanie nagranych  materiałów do celów 
marketingowych i promocji Festiwalu; 

5. Prezentacje mają charakter otwarty dla publiczności; 
6. Festiwal odbędzie się 12 maja 2019r.  

Ramowy program: 
do 9.30 – przyjazd, 
10.00 – 14.00 – prezentacje, 
14.00 – 16.00 – przerwa obiadowa, integracja;, 
16.00 – koncert finałowy, 
17.00 – ogłoszenie wyników, zakończenie festiwalu. 

7. Karty zgłoszenia należy przesłać na adres: Sokołowski Ośrodek Kultury 
ul. Wolności 27, 08-300 Sokołów Podlaski lub drogą elektroniczną              
e-mail. 
Do dnia 12 kwietnia 2019 r. 

 
 
Osoby odpowiedzialne za realizację Festiwalu: 
Monika Paczuska  
Ola Kąkol  
telefon: 25 787 24 38 
e-mail: sekretariat@sokolowskakultura.pl 

8. Organizator Festiwalu zapewnia dla każdego podmiotu dyplom  
za udział, pamiątkową statuetkę oraz ciepły posiłek. 

9. Prezentacje oceniać będzie komisja artystyczna według następujących 
kryteriów: 
- zgodność prezentacji z regulaminem Festiwalu; 
- scenografia, reżyseria, strój, choreografia; 
- ogólne wrażenia artystyczne i kultura słowa. 

10. Do udziału w festiwalu zostanie zakwalifikowane max 20 podmiotów. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych Festiwalu. 

Zgłoszenia do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego regulaminu. 

12.  Udział w festiwalu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody, 
na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych zgodnie         
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. 

13. Wzięcie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody      
na publikację wizerunku na stronach  www.sokolowskakultura.pl, 
Facebooku Sokołowskiego Ośrodka Kultury oraz w mediach lokalnych. 


