
Regulamin  

II Przeglądu Młodych Talentów Gminy Rzezawa 

 

Organizator  konkursu:  

 Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie. 

 

Głównym celem konkursu jest propagowanie wychowania muzycznego w gminie Rzezawa,  

a także wspieranie uzdolnionej młodzieży i dzieci, poprzez umożliwienie zaprezentowania ich 

umiejętności na scenie podczas imprez kulturalnych organizowanych przez Gminne Centrum 

Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie.  

 

Przegląd Młodych Talentów  

odbędzie się 

w dniu 12 maja 2017r.  

Miejsce Przeglądu: Świetlica Wiejska w Krzeczowie 

 

Harmonogram przesłuchań uczestników z podaną godziną będzie dostępny w siedzibie 

organizatora oraz na stronie internetowej GCKCziS w Rzezawie www.kultura.rzezawa.pl. 

 

Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest wypełnienie i dostarczenie do siedziby 

Organizatora Przeglądu „Karty Zgłoszenia”, w terminie do 5 maja 2017 roku,  adres: 

Gminne Centrum Kultury. Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie ul. Kościelna 8 lub w 

dostarczenie dokumentów do świetlic i bibliotek  GCKCziS. 

 

W Przeglądzie mogą wziąć udział zespoły oraz indywidualni wykonawcy w kategoriach: 

muzycznej, wokalnej oraz muzyczno-wokalnej. 

 

Uczestnicy Przeglądu zostaną podzieleni na kategorie wiekowe. 

W konkursie mogą brać udział uczestnicy w przedziale wiekowym 7 – 25 lat.  

 

Każdy w uczestników przygotowuje własny program muzyczny, który ma składać się z 

 2 utworów, w nieprzekraczalnym czasie występu do 10 minut.  

Organizator zapewnia podstawowy sprzęt nagłaśniający oraz odtwarzacz płyt CD.  

Każdy z uczestników Przeglądu we własnym zakresie zabezpiecza obowiązkowo podkład 

muzyczny lub akompaniament. Szczegóły techniczne należy określić w karcie zgłoszenia. 



 

Rozstrzygnięcie Przeglądu i oficjalne ogłoszenie wyników, połączone z wręczeniem nagród 

odbędzie się dnia 4 czerwca 2017 r. podczas Koncertu Laureatów, będącego jednocześnie 

częścią programu II Gminnego Dnia Dziecka.  

Laureaci Przeglądu będą mieli także możliwość zaprezentowania się podczas innych imprez 

kulturalnych organizowanych przez GCKCziS na terenie całej gminy Rzezawa. 

 

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu 

32-765 Rzezawa, ul. Kościelna 8 

Tel.: (14)6859880 

www.kultura.rzezawa.pl 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

II PRZEGLĄDU MŁODYCH TALENTÓW  GMINY RZEZAWA 

12 MAJA 2017 ROKU 

 

1. Nazwisko i imię wykonawcy / Nazwa zespołu:  

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

2. Wiek uczestnika/uczestników (kl.) oraz liczba uczestników: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

3. Dane kontaktowe uczestnika Przeglądu lub opiekuna zespołu: 

................................................................................................................................................... 

4. Zgłaszam swój udział w Przeglądzie w kategorii (proszę o zaznaczenie tylko jednej kategorii)  

□ muzyczna;                             □ wokalna;                           □ muzyczno – wokalna. 

5. Tytuł wykonywanych utworów oraz informacja o utworach (kompozytor, autor tekstu, 

choreografii itp.). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

6. Wymagania techniczne: 

…………………………………………………………………………………………………

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

7. Informacja o uczestnikach (dotychczasowe osiągnięcia, krótka charakterystyka zespołu, plany 

artystyczne): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 

jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)." 

……….……………………… 

Podpis uczestnika lub zgłaszającego 

  

 



 

 

Ja niżej podpisany ………………………. wyrażam zgodę na udział mojego syna/ córki w 

Przeglądzie Młodych Talentów, który odbędzie się 12.05.2017r. w Krzeczowie, występ 

finałowy 4 czerwca 2017r.  

 

…………………………………. 

                                                                                                Podpis rodzica  

 


