Koncepcia regionálnej  prehliadky voľnočasových aktivít seniorov 2019

J E S E Ň   J E   D A R
17. ročník

Miesto:		Dom kultúry  Veľké Uherce
Dátum:		 7. novembra 2019   o 13:00 h 

Vyhlasovateľ prehliadky a hlavný organizátor: 
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

Spoluorganizátori: obec  Veľké Uherce, ZO  JDS Veľké Uherce

Poslanie prehliadky:	
Umožniť seniorom venujúcim sa rôznym druhom  umeleckej a záujmovej činnosti vzájomné stretnutie, inšpiráciu a konfrontáciu práce. 

                        Prehliadky sa môžu zúčastniť:
                        Denné centrá seniorov, seniorské spevácke skupiny a ZO JDS v okrese Partizánske
                        s programom: spev – jednotlivci, skupiny, hra na hudobný nástroj, divadelné scénky, ľudové     rozprávačstvo, umelecký prednes, tanec, folklór atď...

V prípade vášho záujmu zabezpečíme stretnutie s odborným lektorom, ktorý vám môže pomôcť pri nácviku vášho  programu ešte pred samotným vystúpením na podujatí Jeseň je dar v Dome kultúry  Veľké Uherce. 

Časový limit programu je maximálne 10 minút. Dôsledne Vás žiadame o jeho dodržanie !

Poplatok: 3 € / osoba – slúžiaci na úhradu časti nákladov spojených s realizáciou podujatia
	Poplatok hradí vysielajúca obec (zmluvou o spolupráci, ktorú obci pošleme na základe vašej prihlášky) alebo samotné denné centrá / ZO JDS (priamo na podujatí).


Dopravu, občerstvenie na podujatie zabezpečujú organizátori na základe počtu osôb uvedených v prihláške. Osobám, ktoré neúčinkujú v programe, neposkytujeme dopravu a stravu.


Prihlášku je potrebné vypísať kompletne podľa pokynov a zaslať v termíne 
najneskôr do 9. októbra 2019 na adresu:

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Ivana Rybanská
Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza

Informácie na t.č.: 046/512 18 18, ivana.rybanska@rkcpd.sk

Neúplne prihlášky doručené  po tomto termíne nebudú akceptované!


Tešíme sa na stretnutie s Vami!








Z á v ä z n á   p r i h l á š k a

                                               J E S E Ň   J E   D A R  
17. ročník

Denné centrum / ZO JDS (+názov súboru): ..............................................................................


Názov programu a jeho charakteristika (pre potreby konferansu):

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

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


Technické zabezpečenie (CD prehrávač, stôl, stolička a pod...): ..........................................

Počet osôb (uviesť presný počet kvôli zabezpečeniu dopravy a stravy): ................................

Kontaktná osoba: ...................................................................................................................

Adresa......................................................................................................................................

Telefónne  číslo: ............................... (e-mailová adresa)......................................................


Miesto v obci, kde chcete nastúpiť do autobusu (zakrúžkujte):
 a,    pri obecnom úrade
 b,    iné: (kultúrny dom, kostol, zastávka SAD) ..............................
 c,    nechceme zabezpečiť dopravu
            
Mám záujem o stretnutie s odborným lektorom ( hradené z projektu)
( zakrúžkujte a vyberte si žáner)                ÁNO  /NIE                folklór, divadelná réžia,            
                                                                                                  zborový spev, umelecký prednes 

Objednávam DVD z podujatia (zakrúžkujte) :                      počet kusov ...................... 
cena je 1 €/kus                                                                                    

Organizačný poplatok 3 € / osoba zaplatí (zakrúžkujte):                                                    
 a, Obec (obciam posielame zmluvu, je potrebné byť vopred dohodnutí s obcou)
 b, Denné centrum/ZO JDS – možno uhradiť priamo na podujatí.

Záväzne prihlasujem súbor na prehliadku JESEŇ JE DAR  ( 17. ročník)         




                                                                                                              ........................................
                                                                                                                        podpis
										                                 
V prípade akýchkoľvek nejasností alebo zmien volajte: Ivana Rybanská 
046/512 18 18; ivana.rybanska@rkcpd.sk

