
REGULAMIN KONKURSU
„Talent Show z okazji Dnia Matki”

Organizator: Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek

Cele konkursu:
• popularyzowanie działań artystycznych,
• rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży,
• promowanie młodych talentów,
• rozwijanie zainteresowań uczniów,
• rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami z terenu gminy,
• promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
• wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności,
• zaprezentowanie w środowisku różnorodnych talentów.

Uczestnicy konkursu:
• konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych terenu Gminy Zakrzówek,
• w przypadku gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią, organizator będzie wymagał zgody podpisanej przez 

rodziców lub prawnych opiekunów.

Forma konkursu: krótka prezentacja sceniczna bardzo różnoraka w formie:
• śpiew,
• taniec,
• pokaz umiejętności gry aktorskiej,
• pokaz sprawności fizycznej,
• prezentacja treści kabaretowych,
• małe formy teatralne,
• gra na dowolnym instrumencie,
• recytacja,
• występy sportowo-akrobatyczne,
• zdolności manualne,
• inne.

Postanowienia ogólne:
• na każdego uczestnika lub grupę przypada jedna karta zgłoszeniowa,
• występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych,
• prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut,
• uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z grupą,
• organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony, odtwarzacz, projektor 

multimedialny, natomiast wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne do występu zabezpiecza sobie sam 
uczestnik.

Miejsce realizacji:
Konkurs odbędzie się z okazji Dania Matki w dniu 26 maja 2022 r. o godzinie 16:00 w Centrum Kultury i 
Biblioteki w Gminie Zakrzówek, Żeromskiego 24B, 23-213 Zakrzówek.

Przebieg konkursu:
Talent uczestników oceniać będzie jury złożone z 4 osób. Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali od 0 do 5.
W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II i III miejsca (poczynając od uczestnika z najwyższa liczbą 
punktów) oraz zostaną przyznane wyróżnienia. Osoby nagrodzone, wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody 
rzeczowe. Decyzja organizatora i jury jest ostateczna i niepodważalna, a uczestnicy konkursu podczas całego 
trwania realizacji konkursu nie mogą dyskutować lub radzić się członków jury w żadnej sprawie dotyczącej ich 
udziału w programie, a w szczególności przebiegu występu przez nich wykonywanego, ich wyglądu lub 
prezentowanych umiejętności.

Postanowienia końcowe:
• W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszych eliminacji.
• O kolejności występów decydują organizatorzy.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.


