REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU MIASTKO MA TALENT
ORGANIZATORZY:
Organizatorem konkursu dla dzieci i młodzieży „MIASTKO MA TALENT” są firmy:

- Comel Tomasz Hinz
- Optim Piotr Krupka
- Pośrednictwo Finansowe Witold Zajst
- DOBRA KARMA Sklep zoologiczny Kisielewscy
- PROLAND Paweł Prondziński
- Franklin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
zrzeszone w Konsorcjum Przedsiębiorców Miasteckich – Pozytywne Miastko

PATRONAT: Pracodawcy Pomorza
Urząd Miasta i Gminy Miastko

CELE KONKURSU:

•

promowanie w środowisku miasteckim różnorodnych talentów

•

inspirowanie do działania

UCZESTNICY KONKURSU:

•

konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
placówek oświatowo/wychowawczych z Miasta oraz Gminy Miastko,

•

w przypadku gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią, organizator będzie wymagał zgody na
uczestnictwo, publikację wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych, podpisanej przez rodziców
lub prawnych opiekunów,

•

w konkursie nie mogą brać udziału finaliści (pierwsza trójka) I edycji konkursu MIASTKO MA TALENT

FORMA KONKURSU:

•

krótka prezentacja sceniczna w dowolnej formie:

- śpiew
- taniec
- pisanie programów komputerowych
- zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich
- pokaz tresury psów
- pokaz umiejętności gry aktorskiej
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- pokaz sprawności fizycznej
- prezentacja treści kabaretowych
- małe formy teatralne
- gra na dowolnym instrumencie
- recytacja
- występy sportowo-akrobatyczne
- zdolności manualne
- inne …
INFORMACJE OGÓLNE:

•

Na każdego uczestnika lub grupę przypada jedna karta zgłoszeniowa.

•

Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.

•

Podczas występu uczestnik nie może być ubrany prowokacyjnie.

•

Prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut w przypadku występów indywidualnych oraz grup
(opracowana wg własnego pomysłu, do podkładu muzycznego wg własnego wyboru lub a’capella).
Prezentacja musi być tą, zgłoszoną do konkursu na karcie zgłoszeniowej.

•

Uczestnicy są zobowiązani dostarczyć Organizatorowi przed występem wolny od wad fizycznych
nośnik CD audio z nagraniem podkładu muzycznego.

•

Uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny od wad prawnych
oraz, że nie narusza praw osób trzecich.

•

Uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu, chóru, orkiestry, grupy innych
uczestników lub zwierząt biorących udział w występie.

•

Uczestnik jest zobowiązany powiadomić o niebezpieczeństwach związanych z jego występem, a
szczególnie o udziale w nim zwierząt i użyciu ognia, oraz ma dostosować swój pokaz do możliwości
technicznych sceny, na której prezentowane będą występy.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu.

•

Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony, odtwarzacz CD, rzutnik
multimedialny (potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszeń), natomiast wszystkie
pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sam wykonawca.

•

Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami przyjeżdżają na WIELKI FINAŁ na własny koszt.

•

Zwycięzcy WIELKIEGO FINAŁU zostaną wyłonieni przez jury wybrane przez Organizatorów.

•

Finaliści zobowiązani są do prezentacji podczas Dni Miastka (5.08.2017 r.)

PRZEBIEG KONKURSU:

•

Organizator lub współorganizator zawiadamia o konkursie szkoły, podaje informacje na stronie
internetowej www.pozytywnemiastko.pl, do portali, prasy i telewizji regionalnej.

•

Konkurs przebiega według następujących etapów:
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1.
2.
3.
4.

zgłoszenia do konkursu,
kwalifikacje do konkursu,
finał
wręczenie nagród oraz prezentacja podczas Dni Miastka 2017

Ad. 1. Zgłoszenia do konkursu:

- Prace (np. w przypadku występów tanecznych należy nagrać wystąpienie na płycie CD) wraz z
dokumentami zgłoszeniowymi, pobranymi ze strony www.pozytywnemiastko.pl, należy złożyć osobiście
bądź przesłać za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty na adres:
Sklep Komputronik, ul. Koszalińska 22, 77-200 Miastko,
z dopiskiem na kopercie: „Miastko ma talent” – DO 26 MAJA 2017 r. O terminowym złożeniu pracy
wysłanej pocztą świadczyć będzie data stempla pocztowego lub data nadania w firmie kurierskiej.

- Koszty przesyłki prac ponoszą ich autorzy. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. Organizator nie
odpowiada za ewentualne uszkodzenie prac wysłanych pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

- Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieczytelnie lub nieprawidłowo, a także zawierające treści niezgodne
z prawem lub zasadami życia społecznego nie będą brane pod uwagę.

- Jury konkursowe spośród nadesłanych zgłoszeń wybiera 10 osób, które będą miały szansę zaprezentować
swój talent na scenie, podczas WIELKIEGO FINAŁU, który odbędzie się 9 CZERWCA 2017 roku.

- Finaliści zaprezentują się również na wielkiej scenie podczas Dni Miastka 2017
Ad. 2. Kwalifikacje do Konkursu

•
•

Komisja Konkursowa dokonuje kwalifikacji do uczestnictwa w Wielkim Finale i określa miejsce
przeprowadzenia Wielkiego Finału.
Uczestnik zostaje poinformowany drogą elektroniczną (na podany w zgłoszeniu adres email)
lub telefonicznie na podany w zgłoszeniu numer kontaktowy) o zakwalifikowaniu do Wielkiego
Finału, miejscu Wielkiego Finału oraz jego terminie. Jednocześnie wszelkie informacje o

Wielkim
Finale
zostaną
umieszczone
na
stronie
internetowej
www.pozytywnemiastko.pl . Masz pytania napisz do nas, poproś o kontakt!!!
Ad. 3. Wielki Finał

•
•

Komisja Konkursowa podejmuje decyzję o wyborze zwycięzców Wielkiego Finału, przyznając
miejsca 1-3.
Przewiduje się także Nagrodę Publiczności.

NAGRODY
W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca.
Jury może zdecydować o innym rozdziale miejsc.

•

Osoby nagrodzone otrzymają:
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I miejsce – 1 000 zł
II miejsce – 750 zł
III miejsce – 500 zł
Osoby wyróżnione otrzymają dyplomy.
Przewiduje się także Nagrodę Publiczności – 500 PLN.
Każdy uczestnik WIELKIEGO FINAŁU otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa oraz upominek.

•

Decyzja organizatora i Jury jest ostateczna i niepodważalna, a uczestnicy podczas trwania konkursu
nie mogą dyskutować lub radzić się członków jury w żadnej sprawie dotyczącej ich udziału w
programie, a w szczególności przebiegu występu przez nich wykonywanego, ich wyglądu lub
prezentowanych umiejętności.

•

Uczestnik zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu do występu w WIELKIM FINALE w dniu 03
czerwca 2017 roku – telefonicznie bądź na podany adres email. W tym dniu, na stronie
www.pozytywnemiastko.pl zostanie także opublikowana lista osób zakwalifikowanych do WIELKIEGO
FINAŁU.

•

O kolejności występów decydują Organizatorzy. Informacja o kolejności występów zostanie podana
do wiadomości godzinę przed planowanym rozpoczęciem konkursu.

Załączniki:

- Karta zgłoszeniowa, str. 6,
- Zgoda na udział, przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku, str. 7.
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Karta zgłoszenia do Konkursu
„MIASTKO MA TALENT”
.

1. Imię i nazwisko, lub nazwa zespołu, grupy
……………………………………………………………………………………………………………..

2. Wiek uczestnika (uczestników – jeżeli jest to grupa)
………………………………………………………………………………………………………………

3. Nazwa szkoły (placówki)
………………………………………………………………………………………………………………

4. Telefon kontaktowy/email ……………………………………………………………………………...
5. Imię i nazwisko opiekuna
………………………………………………………………………………………………………………

6. Nazwa prezentowanej formy
………………………………………………………………………………………………………………

7. Czas prezentacji ………………………………………………………………………...........................
8. Potrzeby techniczne (ze strony organizatora) ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………...

9. Rekwizyty potrzebne do prezentacji (zabezpiecza sam wykonawca – proszę je wymienić)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

10. Informacje o wykonawcy (dla potrzeb Organizatora i konferansjera)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

11. Załącznik: (opisz nośnik, na jakim dołączasz pracę konkursową)
………………………………………………………………………………………………………………
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…………………….
/ data /
….....................................
/imię i nazwisko/

..………………………
/podpis
uczestnika/grupy/

….....................................
/adres zamieszkania/
….....................................
/tel. kontaktowy/

ZGODA RODZICÓW NA:
WYSTĘP OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
W KONKURSIE „MIASTKO MA TALENT”
oraz
PUBLIKACJĘ WIZERUNKU / PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na występ córki/syna ….............................................. w konkursie „MIASTKO MA
TALENT” organizowanym przez Konsorcjum Przedsiębiorców Miasteckich „Pozytywne Miastko”, a także
wyrażam zgodę na publikację jego/jej wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu.

…………………………….
/data, podpis rodzica lub prawnego opiekuna/
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