Propozície
17. ročník krajskej prehliadky amatérskej hudobnej tvorby nevidiacich a slabozrakých interpretov
,,Sečovce 2018"
Prehliadky sa môže zúčastniť každý nevidiaci a slabozraký občan, ktorý túto skutočnosť doloží preukazom občana s ťažkým zdravotným postihnutím, potvrdením Krajského strediska ÚNSS, alebo školy v prihláške. V prípade účasti speváckej alebo hudobnej skupiny je podmienkou, aby aspoň jeden člen skupiny bol zrakovo postihnutý.
Kategórie: 	
- tradičná hudba a jej nové formy ( hudba vychádzajúca z tradícií národov, vrátane hudby   ľudovej )
-  iné žánre hudby ( populárna hudba, ...)
Termín: 23. a 24. august  2018 
Miesto : Kultúrny dom, Námestie sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach
Program podujatia: 		
Štvrtok 23.8.2018		
10:00 - 12:00 prezentácia a výber účastníckych poplatkov 
12:00 - 13:30 obed	
14:00 - 17:00 priestorové a zvukové skúšky, výber zostáv skladieb. 
17:00 – 17:30 večera
17:30 - 22:00 spoločenské posedenie a ubytovanie účastníkov

Piatok  24.8.2018 
7:00 - 9:00 raňajky
10:00 - 12:00 konzultácie a posledná skúška 
12:00 - 13:00 obed 	
14:00 - 17:00 verejná prehliadka a odmeňovanie účastníkov
17:30 - 18:00 večera a odchod účastníkov  
Ďalšie informácie a podmienky

Ubytovanie s raňajkami je pre účastníkov zabezpečené v hoteli Biele Studničky, v chatkách pri obci Dargov. Obedy a večere sa budú podávať v Kultúrnom dome. 
Účastnícky poplatok (ÚP) na podujatie hradí tak účastník, ako aj jeho sprievodca. Výška ÚP sa odvíja od skutočnosti či je, alebo nie je členom ÚNSS. Pre člena ÚNSS je stanovená výška poplatku 10,- Eur, pre nečlena 15,- Eur. Pri platení účastníckych poplatkov pri prezentácií v Kultúrnom dome je potrebné nahlásiť, či si účastník ÚP hradí sám z vlastných prostriedkov, alebo či mu ÚP bude preplatený z prostriedkov ZO ÚNSS. Z tohto dôvodu  odporúčame možnosť preplatenia ÚP s príslušnou ZO vopred prejednať.
Hudobné nástroje si účinkujúci môžu doniesť so sebou. K dispozícií bude akordeón, klávesy zn. Roland G 70 a Korg Pa4X. Interpreti si svoj ,,podmaz " môžu priniesť na USB kľučí  do PC alebo na CD nosiči. 
Počet účastníkov prehliadky je limitovaný. V prípade veľkého záujmu si organizátor vyhradzuje právo uskutočniť výber z prihlásených účastníkov i z prihlásených skladieb. Po 10. auguste 2018 budú všetci vybraní účastníci telefonicky kontaktovaní a dostanú pozvánku. 

Ďalšie bližšie informácie Vám poskytne koordinátor podujatia p. Jozef Tutko. 
mobil: 0907 747 744
email: jomatsk@centrum.sk


Vyplnené prihlášky posielajte do 31.7.2018 na adresu:
Jozef Tutko
Albinov 1365/2
078 01 Sečovce



