
KONKURS „uTALENTowani” – regulamin 

Organizator: 

Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach 

Cele konkursu: 

- Umożliwienie prezentacji swoich pasji. 

- Popularyzacja działań artystycznych dzieci. 

- Promocja ciekawych form spędzania wolnego czasu. 

- Promowanie młodych talentów. 

Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, które chcą zaprezentować w 

mediach społecznościowych swoje talenty, pasje, zainteresowania, hobby, umiejętności i 

osiągnięcia. 

2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, artystyczną lub muzyczną: 

• śpiew, 

• gra na dowolnym instrumencie, 

• taniec, 

• działania plastyczne (malarstwo, rysunek, rzeźba, itd.) 

• pokaz umiejętności gry aktorskiej, 

• recytacja, 

• kabaret, 

• występy sportowo-akrobatyczne, 

• zdolności manualne, 

• iluzja, 

• prezentacja swoich kolekcji, 

• inne talenty. 
 

Forma prezentacji: 

1. Uczestnicy dostarczają prezentację nagraną w formie filmu (np. telefonem) na adres e-mail: 

aneta.kapelusz@cekis.pl lub osobiście (na płycie CD, pendrive) na adres: Akademia Twórczości przy 

CKiS, ul. Piłsudskiego 2 (budynek Pałacu Ślubów, I piętro), wtorek-sobota, godz. 10.00-17.00. Tel: 

46 833 70 93 

2. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut. W przypadku działań plastycznych oraz innych 

dłuższych form, po uzgodnieniu z organizatorami, dopuszczone mogą być prezentacje dłuższe. 

3. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój talent. 

4. Do konkursu dopuszczone zostaną jedynie występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu uczestników. 

5. Uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono w filmie, na ich publikację i wykorzystanie 

zgodnie z regulaminem konkursu. 
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6. Talenty uczestników oceniać będzie jury. 

7. Z nadesłanych filmów z prezentacjami, jury wybierze te, które wezmą udział w konkursie. 

8. Filmy z prezentacjami będzie można oglądać na facebooku Centrum Kultury i Sztuki w 

Skierniewicach. 

9. Po zakończeniu konkursu jury wyłania finalistów i przyznaje nagrody rzeczowe. 

10. Przyznana zostanie także nagroda publiczności wyłoniona na podstawie ilości „lajków” na 

facebooku. 

Terminy: 

Filmy z prezentacjami talentów dzieci prosimy dostarczyć w terminie: 01 lipca – 07 sierpnia 2020 r. Wraz z 

filmami prosimy dostarczyć wypełnioną i podpisaną przez rodziców Kartę Zgłoszenia do Konkursu (skan 

Karty drogą e-mail) lub osobiście. 

Finał konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 10-15 sierpnia 2020.  

Postanowienia końcowe: 

1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie danych osobowych uczestnika. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez uczestników konkursu. 

3. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby konkursu. 

 

 


