Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, Rada Dzielnicy IX Stare
Miasto w Opolu zapraszają do zgłaszania się na pokaz talentów z Pasieki!
W 2022 roku GSW oraz partnerzy realizują Festiwal Wyspy Pasieki, skupiony wokół sztuki,
architektury, historii i przyrody tworzących wspólnie klimat wyjątkowej dzielnicy Opola. Po wielu
tygodniach spotkań na Pasiece przychodzi czas podsumowań i sąsiedzkiego świętowania w jednym z
najładniejszych miejsc na Wyspie – tarasie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.
Piknik na Wyspie odbędzie się
10 września 2022 roku (g. 16.00 – 20.00)
Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Wyspy Pasieki do pokazania publiczności swoich talentów i
zainteresowań w czasie planowanego pikniku, gdzie stworzymy specjalną „scenę talentów”.
Jeśli śpiewasz, tańczysz, grasz na instrumentach lub recytujesz – zgłoś się do nas. Zarezerwujemy dla
Ciebie czas na scenie.
Zasady zgłoszeń i występów:
1. W działaniu mogą wziąć udział osoby dorosłe lub dzieci (osoby niepełnoletnie) pod opieką rodzica
lub opiekuna prawnego, którzy powinni być obecni w czasie pikniku w miejscu prezentacji.
2. Organizator oferuje mini scenę z dostępem do mikrofonu, nagłośnienia. Jeśli występ wymaga
dodatkowych elementów zgłaszający musi zadbać o ich organizację samodzielnie, dostosowując do
warunków narzuconych przez miejsce prezentacji – taras Narodowego Centrum Polskiej Piosenki.
3. Zgłoszenie jest dobrowolne. Powinno zawierać uzupełnioną kartę aplikacyjną, gotową do
pobrania ze strony organizatora: galeriaopoole.pl gdzie uczestnik uzupełnia informacje o sobie oraz
opisuje swój talent i formę jego prezentacji podczas Pikniku. W przypadku uczestników
niepełnoletnich zgłoszenia dokonuje w ich imieniu rodzic albo opiekun prawny. Wystąpienie na
pikniku nie powinno przekroczyć 10 min.
4. Zgłoszenie powinno napłynąć do organizatora drogą mailową pod adres:
adelakropiowska@galeriaopole.pl do 28 sierpnia 2022 roku.
5. Zgłaszający wysyłając zgłoszenie przyjmuje do wiadomości, że w czasie Pikniku na Wyspie
wykonywana będzie dokumentacja fotograficzna bądź wideo wydarzenia, której publikacja odbędzie
się na stronach internetowych oraz w social mediach organizatorów, tym samym wyraża on zgodę na
wykorzystanie swojego wizerunku (lub wizerunku dziecka) w celach promocji i informowania o
działalności organizatorów oraz propagowania działalności kulturalnej i artystycznej.
6. Uczestnik (albo rodzic lub opiekun prawny) poprzez dokonanie zgłoszenia udziela zgody na
korzystanie przez organizatorów z praw do artystycznych wykonań utworów, które to wykonania
mogą zostać zarejestrowane przez organizatorów podczas pikniku, na następujących polach
eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie artystycznego wykonania dowolną techniką w dowolny sposób,
w tym wprowadzanie zapisu artystycznego wykonania do pamięci komputera, w celach

promocji działalności organizatorów w zakresie kultury i sztuki oraz promocji działalności
kulturalnej i artystycznej mieszkańców Pasieki,
b) w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, na stronach internetowych organizatorów lub social media
oraz w artykułach i informacjach dotyczących pikniku publikowanych w mediach przez
organizatorów lub na ich zlecenie, w celach promocji działalności organizatorów w zakresie
kultury i sztuki oraz promocji działalności kulturalnej i artystycznej mieszkańców Pasieki.

