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Regulamin
I MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU TALENTÓW

•
•
•
•
•

Organizatorzy – Młodzieżowa Rada Miejska, Fundacja Dobrych Działań
Miejsce konkursu: Ząbkowice Śl., Ząbkowicki Ośrodek Kultury Rynek 24 – Sala
widowiskowa.
Kategorie wiekowe - od 16-30 lat.
Czas trwania : 16.00-19.00
Cele konkursu:

Rozwijanie zainteresowań i kreatywności

Zwiększenie aktywności społecznej młodzieży

Promocja ciekawych form spędzania wolnego czasu

Umożliwienie prezentacji swoich pasji

Popularyzacja działań artystycznych

§ 1.
ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowa Rada Miejska oraz Fundacja Dobrych Działań
siedzibą w Ząbkowicach Śl. ul. Kłodzka 13a.
2. Konkurs organizowany jest w ramach inicjatywy młodzieżowej w projekcie „Młodzi w
Akcji # aktywności dobre początki” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich 2018 oraz Gminy Ząbkowice Śl.
§ 2.
UZESTNICY KONKURSU
1. W konkursie mogą wziąć udział:
- soliści,
- duety,
- grupy.
2. Liczba uczestników konkursu do 30 ( grupa liczona jest jako jeden uczestnik), ważna jest
kolejność zgłoszeń. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
3. Zgłoszenie do konkursu wiąże się z wypełnieniem karty zgłoszeniowej i dostarczeniem jej
do organizatora. Decyduje kolejność zgłoszeń.
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4. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać pocztą do Fundacji Dobrych Działań lub
dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. (Wydział Edukacji II piętro)
do dnia 15 listopada 2018r. do godz. 14.00
5. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony http:fundacjadobrychdziałan.org,
http://www.zabkowiceslaskie.pl
6. Lista uczestników konkursu zostanie opublikowana na w/w stronach oraz na Profilu
Młodzieżowej Rady Miejskiej na FB dnia 15 listopada 2018r.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia zgłoszeń przed upływem w/w
terminu, ze względu na zbyt dużą liczbę kandydatów. Może to dotyczyć poszczególnych
kategorii lub całego konkursu.
8. Dla uczestników przygotowano nagrody, statuetki, dyplomy.

§ 3.
KATEGORIE KONKURSOWE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Śpiew
Taniec
Pokaz umiejętności gry aktorskiej (monolog, skecz)
Pokaz sprawności fizycznej
Prezentacja treści kabaretowych
Małe formy teatralne
Gra na dowolnym instrumencie
Recytacja
Występy sportowo-akrobatyczne
Zdolności manualne lub plastyczne
Inne…

§ 4.
INFORMACJE OGÓLNE

1. Czas prezentacji do 5 minut w przypadku występów indywidualnych i grup.
2. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu.
Wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym
3. Podkład muzyczny/nagranie na płycie CD lub innym nośniku opatrzonym imieniem,
nazwiskiem wykonawcy i tytułem utworu, należy dostarczyć organizatorom do najpóźniej do
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4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

dnia 19 listopada 2018r. (po wcześniejszym zaznaczeniu na Karcie zgłoszeniowej i kontakcie
telefonicznym).
W przypadku talentu plastycznego (lub innego manualnego) uczestnik wykonuje pracę
plastyczną w czasie trwania konkursu (ok.60 minut). Uczestnik ma zapewnione miejsce do
pracy, przynosi swoje przybory, które są potrzebne do wykonania dzieła.
Turniej prowadzony będzie przez konferansjera.
Uczestnicy będą wywoływani na scenę imieniem i nazwiskiem .
Występy uczestników oceniać będzie 4-5 osobowe Jury wybrane przez organizatorów.
Ocena będzie uzależniona od kategorii, Jury oceniać będzie:
- kunszt artystyczny,
- wykonanie,
- pomysł,
- oryginalność,
- technikę,
- wrażenie artystyczne.
Ocena Jury nie podlega negocjacjom.
Przygotowany występ/ praca nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności
osób trzecich. Prezentowane treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań
zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i
kultury osobistej

§5.
KONTAKT
Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu ze strony Młodzieżowej Rady Miejskiej:
Angelika Werpulewska – tel. 792656982
Oskar Gabryś – tel. 737753084
email: mrmzabkowiceslaskie@gmail.com
Osoba odpowiedzialna ze strony Fundacji Dobrych Działań:
Bożena Wójcicka tel. 606333989, email: fddfundacja@gmail.com

