
 
PASJE I TALENTY 2018 - „Odkrywamy siebie w sztuce” 

 
KONKURS INSTRUMENTALISTÓW I ZESPOŁÓW INSTRUMENTALNYCH 

 
ORGANIZATOR:  
Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach ul. Kozia 10a 
 
TERMIN ELIMINACJI:  
13.02.2018 r. ( wtorek) godz. 10.00 -18.00 
 
MIEJSCE :  
Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach, ul. Kozia 10A – Galeria „Ślad”  
Regulamin Konkursu:  
W eliminacjach do Konkursu uczestnicy wystąpią w następujących kategoriach:  
- kategoria I –  (ur. 2009 r. i młodsi) 
- kategoria II –  (ur. 2008r. - 2005r.) 
- kategoria III- (ur. 2004r. - 2002r.) 
- kategoria IV – ( ur.2001r.- 1998r.) 
- kategoria V- zespoły( ur.2006 r. i młodsi) 
- kategoria VI- zespoły( ur.2005r.-2000r.) 
 
UWAGA! W zależności od zgłoszeń Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii 
 
REGULAMIN : 

 Podczas eliminacji uczestnicy wykonują dowolny program, którego max. czas 
prezentacji nie przekroczy 7 minut. 

 W konkursie nie mogą brać udziału laureaci Grand Prix oraz I miejsc poprzedniej 
edycji. 

 Zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesłać na adres e-mail  pasje@mdkkielce.pl  lub 
doręczyć do Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach, ul. Kozia 10A w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 31.01.2018 r. Karty zgłoszeń do pobrania na stronie internetowej 
www.mdkkielce.pl  lub w MDK.    

 Szczegóły i kolejność przesłuchań na naszej stronie www.mdkkielce.pl                        
w dn.09.02.2018r.                                                                                                     
 

Jury oceniać będzie wykonawców pod względem:  
- doboru repertuaru  
- poziomu wykonania( technika gry, interpretacja)  
- ogólnego wyrazu artystycznego  
 
Do dyspozycji uczestników Konkursu Organizatorzy udostępniają następujące instrumenty 
muzyczne:  
 
 pianino elektryczne;  
 keyboard;  
 akordeon;  
 pulpity pod nuty 

 
Laureaci Konkursu Instrumentalistów wystąpią podczas Koncertu Laureatów  w dniu 
15.02.2018 r. godz. 16.00 – Galeria Ślad MDK Kielce 



PASJE I TALENTY 2018 - KONKURS INSTRUMENTALISTÓW 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 
 
1. Imię i nazwisko uczestnika / uczestników (w przypadku zespołu kameralnego)  
 
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................... 
  
2. Data , miejsce urodzenia i adres uczestnika  
 
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................... 
  
3. Nazwa i adres szkoły delegującej  
 
....................................................................................................................................................... 
  
4. Kategoria (odpowiednią podkreślić)  
 
- kategoria I –  (ur. 2009 r. i młodsi) 
- kategoria II –  (ur. 2008r. - 2005r.) 
- kategoria III- (ur. 2004r. - 2002r.) 
- kategoria IV – ( ur.2001r.- 1998r.) 
- kategoria V- zespoły( ur.2006 r. i młodsi) 
- kategoria VI- zespoły( ur.2005r.-2000r.) 
 
5. Instrument / instrumenty/ , na których uczestnik wykona program  
 
....................................................................................................................................................... 
  
6. Program – wpisać tytuł (y) utworu (ów) i nazwisko (a) kompozytora (ów)  
 
....................................................................................................................................................... 
  
7. Nazwisko opiekuna w czasie konkursu oraz telefon kontaktowy  
 
....................................................................................................................................................... 

 
Oświadczam, że zamieszczone w niniejszym formularzu dane osobowe, w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 
1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883), zostały podane dobrowolnie. 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu. 
Oświadczam, że treść regulaminu imprezy jest mi znana 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów materiału zarejestrowanego podczas konkursu  
(telewizja, prasa, radio, Internet) 
Udział w konkursie wiąże się z bezterminową zgodą na udzielenie wizerunku. 
 
 
……………………………………………….                                                             …………………………………………………. 
                  data                                                                                               podpis osoby zgłaszającej 


