
Regulamin ,,Konkursu Talentów” 

 

 Konkurs ma za zadanie wyłonić występujące indywidualnie lub grupowo osoby  

z ponadprzeciętnymi umiejętnościami w grze aktorskiej, grze na instrumencie, śpiewie, tańcu, 

akrobatyce oraz w innych formach artystycznych. Regulamin konkursu dopuszcza do udziału 

osoby w dowolnym wieku i z dowolnym rodzajem talentu. ,,Konkurs Talentów” to idealny 

sposób na przedstawienie swoich zdolności przed wielką widownią. 

Cele konkursu: 

• promowanie młodych talentów Gminy Łapsze Niżne, 

• rozwijanie kreatywności uczestników, 

• popularyzacja działań artystycznych.  

Uczestnicy: 

• przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz młodzież i osoby 

dorosłe z terenu  Gminy Łapsze Niżne. 

Jury: 

•  ocenia występy w skali od 1-5, uwzględniając następujące kryteria: prezentowany 

talent, wizerunek sceniczny, wykonanie techniczne, sposób prezentacji. 

Warunki uczestnictwa: 

• wypełnić formularz zgłoszeniowy ( dostępny w sekretariatach szkół , w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Niedzicy oraz na stronie: www.gok.lapszenizne.pl), 

• formularz należy  dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Niedzicy osobiście, 

pocztowo, e-mailem lub faxem na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy 

ul. 3 Maja 16 

34-441 Niedzica 

Tel/fax 18 26 29 484, 603089332 

Email: gok@lapszenizne.pl 

http://www.gok.lapszenizne.pl/
mailto:gok@lapszenizne.pl


W nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2022 roku. 

 Podkłady muzyczne wykorzystywane podczas konkursu należy dostarczyć 

wraz z kartą zgłoszeniową do Gminnego Ośrodka Kultury w Niedzicy na płycie CD 

lub innym nośniku np. pendrive. Na nośniku powinien znajdować się wyłącznie 

prezentowany przez uczestnika podkład dźwiękowy opisany imieniem i nazwiskiem 

występującego.  

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za dostarczenie podkładów muzycznych w 

uszkodzonych plikach oraz podkłady niedostarczone w terminie. 

 

Forma prezentacji: 

• prezentacja nie powinna być dłuższa niż 10 minut, 

• grupa nie może przekraczać 20 osób. 

Miejsce: 

• eliminacje gminne odbędą się dnia 28 kwietnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Niedzicy o godz.: 10:00, 

• wielki finał odbędzie się 29 maja 2022 roku w Niedzicy podczas festynu rodzinnego  z 

okazji Dnia Dziecka. 

Organizatorzy: 

• Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy, 

• Stowarzyszenie „Dzieci i Młodzież Spisza”. 

 

 


