
REGULAMIN I PRZEGLĄDU TALENTÓW 

W GMINIE PRZELEWICE 
 

1. Przegląd organizowany jest przez Gminne Centrum Kultury w Przelewicach. 

2. Do Przeglądu zgłosić się może każdy mieszkaniec lub zorganizowana grupa 

niezależnie od wieku z terenu gminy Przelewice. 

3. Przegląd jest formą konkursu, skierowanego do osób rozwijających swoje 

pasje,  dającego możliwość prezentacji umiejętności w występie solowym lub 

zespołowym. 

 

4. Kategorie artystyczne: 

 AKTORSKA (teatr, kabaret, stand-up), 

 WOKALNO – MUZYCZNA (śpiew, gra na instrumentach), 

 SZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI (akrobatyka, gimnastyka itp.). 

 

5. ZGŁOSZENIA: 

Czytelnie wypełnione karty zgłoszenia należy składać do dnia 10 lipca 2015 r. 

w GCK-u w Przelewicach lub w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 11). 
 

6. KRYTERIA I FORMA OCENY: 

Jury wyłoni na podstawie punktacji  trzy najlepsze programy w każdej kategorii, 

których wykonawcy otrzymają nagrody. Wszyscy uczestnicy castingu otrzymają 

dyplomy uczestnictwa. Jury dokona oceny według następujących kryteriów: 

 poziom umiejętności (stosownie do kategorii tzw. warsztat czyli np. 

emisja głosu, poczucie rytmu, pamięciowe opanowanie tekstu itp.), 

 inwencję twórczą (prezentacje autorskich utworów, własne aranżacje i 

interpretacje), 

 ogólne wrażenie artystyczne (zastosowanie ciekawych i zróżnicowanych 

gatunków muzycznych, interesująca aranżacja i oryginalny 

akompaniament), 

 ogólne wrażenie artystyczne (dobór strojów, rekwizytów, autoprezentacja, 

ekspresja prezentacji). 

 innowacyjność i pomysłowość programu. 

6. Najlepsi uczestnicy Przeglądu otrzymają nagrody pamiątkowe 

ufundowane przez: Wójta Gminy, Zastępcę Wójta i Przewodniczącego 

Rady Gminy. Będą mieć również możliwość dalszego rozwoju w 

sekcjach prowadzonych przez GCK oraz uczestnictwa w występach 



artystycznych pn. „TALENTY 2015” podczas Gminnych Dożynek, które 

odbędą się dnia 29 sierpnia br. w Przelewicach. 

 

8. PRZEBIEG KONKURSU: 

Przesłuchanie wszystkich zgłoszonych uczestników (na podstawie prawidłowo 

wypełnionej karty zgłoszeń) i wyłonienie laureatów odbędą się dnia 14 lipca 

2015 r., w GCK-u od godziny 10.00. 

 

9. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA UCZESTNIKÓW: 

 każdy uczestnik (solista, grupa) przygotowuje prezentację w wybranej 

kategorii artystycznej trwającą do  10 min., 

 akcesoria potrzebne do występu uczestnicy przynoszą we własnym 

zakresie (rekwizyty, instrumenty, podkłady muzyczne na płycie CD lub 

MP3), 

 organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający (nie odpowiada za trudności w 

odtwarzaniu wynikające ze złej jakości nagrań). 

 

10. INFORMACJE DODATKOWE: 

 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby 

uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych 

osobowych na potrzeby konkursu /ustawa o ochronie danych osobowych z 

dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm./. W związku z tym 

uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że udział w konkursie jest 

równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, 

filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby podczas 

imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i 

wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym 

imprezę. 



2. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na udział w konkursie oraz zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych  wyrażają rodzice (patrz karta 

zgłoszeniowa).  

3. Udział w konkursie oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu 

którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.  

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

Wójt Gminy 

                                                                                     Mieczysław Mularczyk 

 


