
REGULAMIN 

I ŚWIĄTECZNA GALA TALENTÓW ONLINE 

 

 I. Organizator - Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas Bandrowskiego w Lubaczowie. 

 

 II. TEMATYKA KONKURSU 

      Konkurs obejmuje prezentacje (recytatorskie, taneczne, wokalne i prace plastyczne)  

      związane tematycznie ze Świętami Bożego Narodzenia, Nowym Rokiem oraz zimą. 

 

 III. CELE KONKURSU 

 1. Popularyzowanie utworów i form o tematyce zimowej, bożonarodzeniowej i noworocznej. 

 2. Doskonalenie umiejętności recytatorskich, tanecznych, wokalnych i plastycznych wśród 

     dzieci i młodzieży, umożliwienie uczestnikom występu przed publicznością /online/  

     i prezentacji własnych umiejętności. 

 3. Organizowanie i uczenie się alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

 4. Przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska lokalnego. 

 5. Wykorzystanie współczesnych technologii informatycznych. 

 

 IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich z miasta Lubaczowa. 

    Uczestnik przygotowuje jedną prezentację w wybranej formie: recytacji, piosenki, tańca,               

    i prac plastycznych o tematyce zimowej, bożonarodzeniowej bądź  noworocznej. 

    Czas prezentacji nie powinien przekraczać 4 min. Prace plastyczne powinny być pracami 

    własnymi i zostać wykonane na kartce z bloku (sfotografowane), lub zaprojektowane                  

    w programie graficznym ( np. Gimp lub Paint). Forma recytacji, piosenki i tańca powinna 

    zostać zrealizowana powszechnie dostępnym sprzętem: kamera, telefon, tablet. 

    Film powinien być nakręcony w postaci jednego statycznego ujęcia w układzie     

    poziomym. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację wideo. 

  

 V. Wybraną prezentację należy przesłać mailowo: 

-   kategoria recytacji: k.czura@mdklubaczow.pl 
-   kategoria: piosenka: p.batycki@mdklubaczow.pl 
-   kategoria taniec: i.kaplon@mdklubaczow.pl 
-   kategoria prace plastyczne: a.hojdak@mdklubaczow.pl 
 

 V. Kategorie wiekowe: 

-    klasy I – IV, 

-    klasy V -VIII 

-    szkoły średnie 

 

 VI. Na zgłoszenia online czekamy do dnia 18 grudnia (piątek) 2020 r.,  

       prezentacja, karta zgłoszenia i rodo. 

 

 VII. Ogłoszenie wyników na stronie Organizatora nastąpi 22 grudnia (wtorek) 2020 r. 

         mdklubaczow.pl oraz fb. 
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 VIII. PROCEDURY OCENY WYKONAŃ PREZENTACJI 

 1. Prezentacje uczestników oceniać będzie jury wybrane przez Organizatora, a oceniane będą     

     następujące elementy: dobór repertuaru związanego z tematyką konkursu, interpretacja, 

     kultura słowa, technika i walory wokalne, technika i harmonia ruchu, prawdziwość 

     wypowiedzi, walory wychowawcze, samodzielność prac, oryginalność pomysłu                            

     i ogólny wyraz artystyczny. 

 

 2. Jury wyłoni zwycięzców / I, II, III miejsce i wyróżnienia / w poszczególnych kategoriach 

     artystycznych i  grupach wiekowych, którym zostaną przyznane nagrody. 

     Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział. Laureaci zostaną powiadomieni mailowo    

     lub telefonicznie o odbiorze nagrody. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

     Werdykt jury będzie ostateczny i nie będzie podlegał zmianom. 

     Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.         

     Przypadki nie objęte regulaminem, oraz ewentualne spory, rozstrzygać będzie jury. 

     Wszelkich informacji o Konkursie udzielają instruktorzy danych kategorii artystycznych. 

 

 IX. KONTAKT 

       Miejski Dom Kultury 

       im. Aleksandra Sas Bandrowskiego 

       ul. M. Konopnickiej 2 

       37-600 Lubaczów 

       tel. 16 632 96 35, 16 632 96 36 

       mdklubaczow.pl 


