REGULAMIN KONKURSU MŁODYCH TALENTÓW
WOKALNO - AKTORSKICH
DZIELNICY VIII DĘBNIKI W KRAKOWIE

REFLEKTORY 2019
1. Organizator: Centrum Sportu i Kultury „Sidzina”, ul. Działowskiego 1, 30-399 Kraków
e-mail: biuro@csksidzina-krakow.pl.
2. Cele: wyłanianie i promocja młodych talentów, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci
i młodzieży. Promowanie utworów polskich autorów, poetów i pisarzy .
3. Uczestnicy konkursu:
a) dzieci z klas 0-VIII szkół podstawowych,
b) młodzież szkół średnich
4. Placówki zgłaszające i zasięg konkursu:
Szkoły i jednostki kultury oraz edukacji pozaszkolnej z terenu Dzielnicy VIII Miasta Krakowa
(decyduje adres placówki zgłaszającej).
5. Zadania konkursowe:
a) Zadaniem uczestników konkursu recytatorskiego jest prezentacja wierszy dowolnych,
wybranych poetów literatury polskiej , także utwory własne. Prezentacja podczas
przesłuchań nie może przekroczyć 15 minut. W finale należy przedstawić drugi utwór
poetycki nie przekraczający 15 minut.
b) Zadaniem uczestników konkursu wokalnego jest prezentacja piosenki z podkładem muzycznym
w etapie przesłuchań oraz w przypadku przejścia do etapu finałowego – zaśpiewanie drugiej
piosenki. W konkursie wokalnym może wziąć udział solista lub zespół do tercetu włącznie.
Prosimy o przedstawienie utworów, piosenek wybranych z literatury polskiej.
6. Zgłoszenia do udziału w konkursie.
Placówki biorące udział w konkursie proszone są o przesłanie karty zgłoszenia pocztą lub
e-mailem na adres podany w pkt. 1 niniejszego regulaminu w terminie: do 12.11.2019r.
zarówno do konkursu recytatorskiego jak i do konkursu wokalnego!!!
7. Terminarz konkursu:
a) przesłuchania konkursowe :

13.11.2019r. w środę o godzinie 18.30 odbędą się przesłuchania w konkursie
recytatorskim.
14.11.2019r. w czwartek o godzinie 18.30 odbędą się przesłuchania konkursowe w
konkursie wokalnym.
b)konkurs finałowy, wyłonienie laureatów, wręczenie nagród:
11.12.2019 r. o godzinie 18.30

8. Komisja oceniająca:
Profesjonalne jury zostanie powołane przez organizatora konkursu. W konkursie recytatorskim
komisja będzie oceniać przede wszystkim umiejętności w interpretacji wierszy. W konkursie
wokalnym jury będzie oceniać wykonanie, ruch sceniczny, interpretację tekstu i ogólny wyraz
artystyczny. Jury decyduje o przyznaniu i podziale nagród. W finale swoją nagrodę przyzna także
publiczność poprzez głosowanie. Decyzje konkursowego jury są ostateczne.
9. Nagrody: pierwsza, druga i trzecia w kategorii wokalnej i recytatorskiej zostaną ufundowane
przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki i sponsorów.
10. Uwagi końcowe:
a) Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Centrum Sportu i Kultury
„Sidzina” pod numerami telefonów: 12 255 41 50 lub 535 533 550(7)
b) Niepełne lub nieczytelne wypełnienie karty zgłoszenia może być podstawą do nieuwzględnienia
reprezentantów placówki w harmonogramie przesłuchań.
c) O terminie przesłuchań uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
d) O liczbie finalistów zadecyduje jury konkursu. Organizator poinformuje zainteresowanych
najpóźniej do dnia 30.11.2019 r. drogą elektroniczną. Wyniki przesłuchań zostaną także
opublikowane na stronie internetowej organizatora: www.csksidzina-krakow.pl.
e) Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik respektuje wszelkie
obowiązujące zasady poszanowania praw autorskich.
f) Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
( UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE ( ogólne
rozporządzenie o ochronie danych ) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r. , Nr 119, s. 1) zwanego
RODO .
g) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
h) Organizator czyni starania, aby osiągnięcia laureatów tego konkursu zostały podane do
publicznej wiadomości przez media lokalne, a także promowane podczas miejskich imprez
artystycznych w roku 2019/20.
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Zapraszamy i życzymy sukcesów!

Organizatorzy CSiK Sidzina

