
PASJE I TALENTY 2019 -„Wyrażamy siebie w sztuce” 
 

PRZEGLĄD  

„NASZE TALENTY” 

Jeśli masz talent: 
Taneczny, akrobatyczny, recytatorski lub aktorski, z pasją grasz na jakimś instrumencie albo 

żonglujesz ,może jesteś iluzjonistą lub potrafisz naśladować np.słynnych artystów… 

A może posiadasz inne talenty!! 

Jeśli tak to ,ten konkurs jest dla Ciebie! 

 

1.ORGANIZATOR:  

Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach, Kieleckie Centrum Kultury, Stowarzyszenie 

Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej, Komitet Rodzicielski MDK  

2.TERMIN I MIEJSCE 

Przesłuchania: 21.01.2019- Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach sala105 godz.16.00 

3.CEL IMPREZY  

Impreza ma na celu stworzenie możliwości zaprezentowania przez dzieci różnorodnych 

umiejętności artystycznych  , rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez zapoznanie                   

z niestandardowymi formami sztuki  

- Impreza adresowana jest do uczestników w wieku 5-16 lat 

-Czas trwania prezentacji –do 3 minut 

-W przypadku prezentacji grupowej maksymalna liczba uczestników to 6 osób 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:   

1. Przesłanie zgłoszenia na adresy e-mail: grazynark.mdk@op.pl          

lub dostarczenie osobiste do sekretariatu MDK 

Karty zgłoszeń do pobrania na stronie internetowej www.mdkkielce.pl 

2. Muzyka ,jeśli wymaga tego prezentacja w formacie MP3 

3. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń upływa dnia 10.01.2019 Po tym terminie zgłoszenia 

nie będą przyjmowane!!! 

4. Dnia 21.01.2019 dokonanie rejestracji uczestników do godziny 15:50 

5. KRYTERIA OCENY 

 Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:   

- pomysł 

- wykonanie 

- ogólny wyraz artystyczny  

Nagrody- dyplomy, dla wyróżnionych prezentacji możliwość wzięcia udziału w Koncercie 

Laureatów lub zaproszenie do udziału w Koncercie z okazji Święta Kielc. 

mailto:grazynark.mdk@op.pl
http://www.mdkkielce.pl/


 

6. PROGRAM PRZEGLĄDU: 

21.01.2019- (poniedziałek) Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach sala 105 

15:00-15:50- Rejestracja uczestników i próby 

16:00– Rozpoczęcie przeglądu 

 22.01.2019- (środa) Lista zakwalifikowanych do koncertu laureatów zamieszczona zostanie  

na stronie www.mdkkielce.pl po godzinie 15:00 

 

23.01.2019. (ŚRODA) godz.11.00– KONCERT LAUREATÓW 

                                        Mała Scena Kieleckiego Centrum Kultury, plac Moniuszki 2b 

7. INFORMACJE DODATKOWE   

- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zmiany obuwia w szatni. 

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonania zdjęć, nagrań audio i wideo, 

mających na celu udokumentowanie i promowanie konkursu   

- Każdy uczestnik ma obowiązek przestrzegać zaleceń organizatorów, przepisów BHP                

i PPOŻ 

- Zakaz używania ognia i niebezpiecznych przedmiotów 

- Każdy uczestnik musi posiadać legitymację szkolna w celu weryfikacji wieku uczestnika          

w biurze organizacyjnym 

- Podczas trwania konkursu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy 

zagubione lub pozostawione w szatniach. 
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PASJE I TALENTY 2019 -„Wyrażamy siebie w sztuce” 

PRZEGLĄD „NASZE TALENTY” 

KARTA ZGŁOSZENIA 

(Wypełnić drukowanymi literami) 

 

1.Imię i nazwisko uczestnika: 

……………………………………………………………………………...……………………

…………………………………………………………………………………………………... 

2.Rok urodzenia, szkoła/przedszkole, klasa:  

………………………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

3.Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego i numer telefonu: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4.Rodzaj prezentacji, tytuł, wykorzystane rekwizyty: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

5.Inne potrzeby niezbędne do wykonania prezentacji: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………… 

 

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 przeglądu. 

Oświadczam, że treść regulaminu imprezy jest mi znana 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów materiału zarejestrowanego podczas przeglądu 

(telewizja, prasa, radio, Internet) 

Udział w przeglądzie wiąże się z bezterminową zgodą na udzielenie wizerunku. 

 

 

……………..                                                      …………………………………………… 

          data                                                                     podpis osoby zgłaszającej 

 


