Młodzieżowy Dom
Kultury w Przemyślu
zaprasza do udziału w konkursie

„Pokaż swój talent”

KONKURS „POKAŻ SWÓJ TALENT”- REGULAMIN
§1. ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu
2. Wszelkich informacji nt. Konkursu udziela sekretariat MDK w godzinach pracy tj., pn-pt. od godz. 9.00 do godz.
16:00
§2. CELE KONKURSU
1. Celem Konkursu jest:




wspieranie zdolnych uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności,
wspieranie zainteresowań poprzez formy aktywności artystycznej,
kształtowanie umiejętności kreatywnego wykorzystania czasu wolnego
§3. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież od 5 do 18 lat
2. W Konkursie mogą brać udział pojedyncze osoby w każdej kategorii artystycznej
4. We wszystkich etapach Konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun.
§4. ZAKRES PREZENTACJI
1. Przedmiotem Konkursu jest prezentacja artystyczna z zakresu muzyki (śpiew, taniec, gra na
instrumencie), plastyki (rysunek, grafika, praca przestrzenna) lub inne umiejętności (np. sportowe,
manualne itp.)
2. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież z Województwa Podkarpackiego.
§5. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu oraz spełnienie wymogów formalnych o których mowa w przedmiotowym regulaminie.
2. W przypadku uczestnika niepełnoletniego, formularz musi zostać podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego
lub nauczyciela zgłaszającego.
3. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną w terminie od 7 czerwca do 20 sierpnia 2021 r.
(liczy się data przesłania pliku wraz z oświadczeniami) poprzez formularz online dostępny na
stronie:www.mdkprzemysl.pl (zalecana forma) lub bezpośrednio na adres email: sekretariat@mdkprzemysl.pl
(poczta email nie obsługuje załączników większych niż 20 mb).
4. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków przedmiotowego regulaminu
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Zarejestrowany film/ zdjęcia nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Na wykorzystanie wizerunku dziecka zgodę musi wyrazić rodzic/opiekun prawny.
§6. ZASADY KONKURSU, OCENA PREZENTACJI
1. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie: muzyczna, plastyczna, i prezentacje różne.
I) kategoria muzyczna obejmuje prezentacje wokalne, instrumentalne, taneczne. Uczestnik wykonuje piosenkę
(z akompaniamentem: półplayback /instrument lub a`capella), utwór instrumentalny, taniec. W konkursie mogą brać
udział tylko soliści (akompaniatorzy nie podlegają ocenie)
II) kategoria plastyczna: uczestnik wykonuje pracę w dowolnej technice plastycznej, na dowolny temat. Praca powinna
być niezwykle oryginalna, starannie wykonana i skończona. Nie przyjmujemy prac zbiorowych, tylko indywidualne.
III) prezentacje różne: uczestnik prezentuje swój talent w innych dziedzinach niż wyżej wymienione.
2. Konkurs odbywa się jednostopniowo i polega na nagraniu prezentacji (kat. muzyczna, prezentacje różne) lub
przesłaniu zdjęć lub filmu (kat. plastyczna, prezentacje różne).
3.Zarejestrowaną prezentację uczestnika w formie pliku mp4, mpeg ,zdjęć wraz z oświadczeniami stanowiącymi
załącznik do regulaminu osoba zgłaszająca przesyła poprzez specjalny formularz na stronie:
www.mdkprzemysl.pl lub na adres: sekretariat@mdkprzemysl.pl

1. Prezentacje laureatów zostaną zaprezentowane w formie online na stronie internetowej placówki oraz w
serwisie Youtube.
2. Jury konkursowe, w skład którego wejdą nauczyciele Młodzieżowego Domu Kultury, wyłoni
najlepszych wykonawców w terminie do 31 sierpnia 2021.
8. Jury konkursowe oceniać będzie:
a) kategoria muzyczna: dobór repertuaru, umiejętności wokalne, instrumentalne, taneczne, muzykalność, poczucie rytmu,
interpretację
b) kategoria plastyczna: oryginalność i staranność wykonania prac
c) prezentacje różne: pomysłowość i talent
9. Jury sporządzi protokół konkursu.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31 sierpnia 2021 oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej
www.mdkprzemysl.pl

§7. NAGRODY
1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i dyplomy dla zwycięzców w każdej kategorii.
2. Wręczenie nagród nastąpi po 31 sierpnia 2021 w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu.
3. Opiekun zgłaszający ucznia (wskazany w zgłoszeniu) może otrzymać potwierdzenie przygotowania ucznia do
konkursu.
§8. INFORMACJE POZOSTAŁE
1. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu. Wszelkie zmiany oraz informacje
dot. Konkursu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora.
3. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga organizator.
4. W przypadkach uzasadnionych Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu.

