KONKURS NA HYMN DNI SENIORA WROCŁAW 2019
Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady
konkursu na kompozycję hymnu Wrocławskich Dni
Seniora 2019.
2. Organizatorem programu jest Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora,
zwane dalej „Organizatorem”.
3. Celem konkursu jest stworzenie kompozycji hymnu
Wrocławskich Dni Seniora 2019, który będzie miał swe
prawykonanie podczas inauguracji

Dni Seniora

Wrocław 2019.

§2 Szczegóły konkursu
1. Konkurs kierowany jest do seniorów indywidualnych oraz
zrzeszonych w formalnych i nieformalnych grupach
senioralnych.
2. Kompozycja może składać się ze ścieżki dźwiękowej
rozpisanej na instrument lub instrumenty oraz
okolicznościowego tekstu. Dopuszczalne jest również

stworzenie samego tekstu i wykonanie go w formie
melorecytacji.
3. Kompozycja powinna zostać zapisana w formie nagrania i
dostarczona na odpowiednim nośniku do siedziby WCS, na
pendrivie, płycie CD lub DVD.
4. Dzieło powinno być opisane w następujący sposób: imię,
nazwisko, miejscowość, numer telefonu kontaktowego
i adres e-mail. Prace prosimy przynosić osobiście do dnia
31 sierpnia 2019 r. do pokoju nr 29. Dzieła można
przesyłać też na adres: Wrocławskie Centrum Seniora; pl.
Dominikański 6; 50-159 Wrocław, pokój nr 29.
5. Najlepsza kompozycja i tekst zostaną nagrodzone.
O przyznaniu nagród zadecyduje specjalnie powołane na tę
okoliczność jury. W skład jury wejdą pracownicy WCS, jak i
przedstawiciele seniorów zrzeszonych przy WCS.
6. Najlepszy utwór zostanie wykonany podczas inauguracji
Dni Seniora Wrocław 2019.
7. Ocenie podlega zarówno komozycja muzyczna, tekst, jak
i wykonanie.
8. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie wraz z
dziełem zgody na przetwarzanie danych osobowych
i wykorzystanie wizerunku, w związku z realizowanym
konkursem. Formularz i regulamin KLAUZULI RODO
dostępne są na stronie internetowej
www.seniorzy.wroclaw.pl w zakładce „Dni Seniora” oraz

w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora, pl.
Dominikański 6, pokój nr 29. Informację o rozstrzygnięciu
konkursu zwycięzcy otrzymają mailowo i telefonicznie.
Zostanie ona również zamieszczona na stronie internetowej
Wrocławskiego Centrum Seniora: www.seniorzy.wroclaw.pl

§3 Postanowienia końcowe
1.

Regulamin programu znajduje się do wglądu w siedzibie
Organizatora na placu Dominikańskim 6, pok. 29.

2.

Wszelkie dodatkowe pytania odnośnie programu należy
kierować na adres mailowy: wcs.wieteska@gmail.com albo
pod numer telefonu: 71 772 49 48.

