
REGULAMIN KONKURSU „ POKAŻ SWÓJ  TALENT” 

ORGANIZATOR: 
Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach 

CELE  KONKURSU: 
- popularyzacja działań artystycznych 
- rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży 
- promowanie młodych talentów 
- promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu 
- wyłonienie najciekawszych osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty                 
i umiejętności. 

UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs jest otwarty dla amatorów sztuk wszelakich. Uczestnikiem konkursu może być 
każdy solista, duet lub grupa osób w wieku do 16 lat. Uczestnikami konkursu NIE mogą być 
laureaci ogólnopolskich konkursów, przeglądów, festiwali i tym podobnych. 

FORMA KONKURSU: 
Krótka prezentacja sceniczna bardzo różnoraka w formie: 
- śpiew 
- taniec 
- zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich 
- sztuki magiczne 
- umiejętności dźwiękonaśladowcze 
- pokaz umiejętności gry aktorskiej 
- pokaz sprawności fizycznej 
- prezentacja treści kabaretowych 
- małe formy teatralne 
- gra na dowolnym instrumencie 
- recytacja 
- występy sportowo-akrobatyczne 
- zdolności manualne 
- inne . . . 

INFORMACJE OGÓLNE: 

Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych. Podczas występu 
uczestnik nie może być ubrany prowokacyjnie. Strój należy dostosować do prezentacji. 
Prezentacja nie może być dłuższa niż 4 minuty. Uczestnicy są także zobowiązani 
dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych podpisany nośnik CD audio z 
nagraniem podkładu muzycznego (jeśli potrzebny).Uczestnik gwarantuje, że prezentowany 
przez niego program jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób 
trzecich.Uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu chóru, orkiestry, 
grupy innych uczestników.W prezentacji nie mogą brać udziału zwierzęta. Obowiązuje 
absolutny zakaz używania ognia i środków pirotechnicznych. 

Uczestnik ma dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali.  
Wymiary sceny: 3m x 3m. 



Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, 3 mikrofony oraz odtwarzacz CD. Natomiast 
wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam 
swojego faworyta wykonawca. Mile widziana publiczność dopingująca. 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia 
do dnia 10 lutego 2015 r. i dostarczenie jej do organizatora i/lub mailowo 
impresariat@kielce.pl 

 
Zgłoszenia w dniu konkursu nie będą przyjmowane. 
Udział w konkursie jest bezpłatny. 

MIEJSCE REALIZACJI: 
Galeria ŚLAD - Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach ul. Kozia 10a 

TERMIN REALIZACJI: 
17.02.2015 godzina 11:00 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

O kolejności występów decyduje losowanie. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę 
uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych                          
i filmowych w prasie, radiu i TV oraz innych mediach reklamujących imprezę. 

 

mailto:impresariat@kielce.pl

