
 REGULAMIN  

III ŚWIĄTECZNEJ  GALI  TALENTÓW  

 

1. Organizator 
- Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas Bandrowskiego 

  ul. M. Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów, tel. 16 632 96 35, wew. 24 

2. Cele konkursu 
 -  popularyzowanie utworów i form o tematyce zimowej, bożonarodzeniowej i noworocznej, 

-  doskonalenie umiejętności recytatorskich, tanecznych, wokalnych i plastycznych wśród dzieci 

i młodzieży, umożliwienie uczestnikom występu przed publicznością i prezentacji własnych 

umiejętności, 

-  organizowanie i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, 

-  przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska lokalnego. 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie: 
-  konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich miasta Lubaczowa, 

-  uczestnik przygotowuje jedną prezentację w wybranej formie: recytacji, piosenki, tańca lub prac 

plastycznych o tematyce zimowej, bożonarodzeniowej lub noworocznej, 
-  szkoła może wytypować ogólnie 3 przedstawicieli w każdej kategorii artystycznej: 

* w kategorii recytacji - 3 przedstawicieli - czas trwania prezentacji do 3 min., 

* w kategorii taniec - 3 przedstawicieli - czas trwania prezentacji do 3 min.,  

* w kategorii piosenka /soliści, chóry, zespoły/- 3 przedstawicieli - czas trwania do 3 min., 

* w kategorii prac plastycznych - dowolna ilość  /prace płaskie, wykonane samodzielnie, dowolną 

techniką/.                                               Prace należy złożyć do dnia 21  stycznia br.  

- należy wypełnić kartę zgłoszenia i rodo /dostępne na stronie internetowej MDK/ i dostarczyć 

osobiście lub pocztą do organizatora do dnia 13 stycznia 2023 r. /piątek/. 

4. Organizacja konkursu: 
- konkurs organizuje: Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas Bandrowskiego  

- data i miejsce konkursu -  26 stycznia 2023 r. / czwartek/ o godz. 10.00 w sali widowiskowej MDK, 

5. Kryteria oceny prezentacji: 
-  prezentacje uczestników oceniać będzie jury powołane  przez Organizatora w trzech kategoriach 

wiekowych : I - IV, V -VIII, szkoły średnie, 

-  treść zgodna z tematem konkursu, 
-  interpretacja, kultura słowa, walory wokalne,  harmonia ruchu, prawdziwość wypowiedzi,  

samodzielność prac, oryginalność pomysłu i ogólny wyraz artystyczny. 

6. Nagrody: 

- jury przyzna nagrody dla laureatów w każdej kategorii wiekowej oraz artystycznej, 
- każdy  uczestnik  otrzyma dyplom za udział, 

- jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, 

- werdykt jury będzie ostateczny i nie będzie podlegał zmianom. 

7. Uwagi końcowe: 
- organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność, 

- przypadki poza regulaminem oraz ewentualne spory, rozstrzygać będzie jury. 

 

 Wszelkich informacji o konkursie udzielają instruktorzy: 

- Krystyna Czura 

- Iwona Zabrońska - Kapłon 

 

 
Serdecznie zapraszamy  

Organizatorzy 


