
Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży

Miasta i Gminy Września „TALENTY – 2017”

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja
dziecięcych  i  młodzieżowych  środowisk  twórczych,  promowanie  osiągnięć  twórczych
w środowisku wrzesińskim oraz stworzenie warunków do wymiany doświadczeń między osobami
inspirującymi  i  sprawującymi  opiekę nad działaniami  twórczymi  dzieci  i  młodzieży w różnych
dziedzinach. 

Prezentacje obejmują działania w zakresie twórczości:

- plastycznej, 

- fotograficznej,

- muzycznej – wokalnej i instrumentalnej

- tanecznej, 

- recytatorskiej, małych form teatralnych.

W wymienionych grupach tematycznych obowiązują regulaminy szczegółowe.

Organizatorzy prezentacji:

- Burmistrz Miasta i Gminy,

- Wrzesiński Ośrodek Kultury.

W prezentacjach „TALENTY – 2017” uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w następujących 
kategoriach wiekowych:

- grupa przedszkolna,

- szkoły podstawowe klasy 0 – III,

- szkoły podstawowe klasy IV - VI

- gimnazja,

- szkoły ponadgimnazjalne.

Termin zgłaszania uczestnictwa i składania prac upływa 24 marca 2017 r.

Uczestnicy „Talentów 2017” w poszczególnych kategoriach mogą być zgłaszani wyłącznie 
przez szkołę.

Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane!

Uwaga! 

W prezentacjach: małe formy teatralne i recytacje, muzycznej i tanecznej konieczne jest zło-
żenia karty uczestnictwa. W pozostałych prezentacjach złożenie pracy jest równoznaczne ze 
zgłoszeniem.



Terminy prezentacji w kategorii:

 małe formy teatralne i recytacje – 4 kwietnia 2017 r.

 muzycznej – muzyka instrumentalna – 5 kwietnia 2017 r.

 muzycznej – muzyka wokalna – 6 kwietnia 2017 r.

 tanecznej – 7 kwietnia 2017 r. 

Miejsce: Wrzesiński Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 21

Ogłoszenie werdyktów i wręczenie nagród odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. po zakończeniu pre-
zentacji tanecznych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

Imię i nazwisko uczestnika/uczestników, nazwę zespołu, kategorię wiekową, adres kontaktowy – 
ewentualnie imię i nazwisko osoby, która zainspirowała do działań twórczych.

Należy podać tytuł, nazwę formy pracy oraz jej opis. Prace będą oceniane przez powołane komisje.

Dla najciekawszych, najoryginalniejszych, najbardziej twórczych prac oraz wykonawców przewi-
dujemy nagrody i wyróżnienia.
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RECYTACJE, MAŁE FORMY TEATRALNE

Zachęcamy do zaprezentowania skeczy, twórczości kabaretowej, małych form teatralnych, recytacji
wierszy, prozy. Mamy nadzieję, że chęć zgłoszenia będzie uzasadniała wysoki poziom twórczości.

1. Program wykonawcy lub grupy może zawierać tylko jeden utwór /jedną formę teatralną/.

2. Każda szkoła może zaprezentować tylko jedno przedstawienie w danej kategorii wiekowej oraz 
maksymalnie trzech recytatorów w danej kategorii wiekowej.

Uczestnicy występujący w kategorii recytacje, małe formy teatralne mogą być zgłaszani wy-
łącznie przez szkołę.

Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane!

3. Czas trwania przedstawienia maksymalnie 15 minut (łączny czas na scenie).

4. Występy oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Zwycięzcy otrzy-
mają dyplomy i nagrody rzeczowe. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

Zgłoszenia w terminie do dnia 24 marca 2017 r. kierować na adres:

Wrzesiński Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 21

Zgłoszenie winno zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę zespołu,

- nazwę przedszkola/szkoły

- kategorię wiekową,

- wykonywany repertuar,

- kontakt.

Termin prezentacji: 4 kwietnia 2017 r.
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MUZYKA.

1. Program solisty może zawierać tylko jeden utwór .

Czas występu jednego wykonawcy nie może przekroczyć 5 minut.

W danej kategorii wiekowej każdą szkołę może reprezentować maksymalnie trzech solistów. 

Nie przyjmujemy zgłoszeń duetów i zespołów.

Uczestnicy występujący w kategorii muzyka wokalna i instrumentalna mogą być zgłaszani 
wyłącznie przez szkołę.

Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane!

2. Soliści przedstawiają programy autorskie lub autorskie opracowanie cudzych dzieł.

3. Soliści wykonują program na żywo:

- soliści nie korzystają z playbacków,

- soliści, którzy korzystają, podkładów muzycznych zobowiązani są dostarczyć wyżej wymieniony 

podkład na opisanym nośniku CD, MD, USB/PENDRIVE.

4. Program oceniany będzie przez jury, powołane przez organizatora. Jury zastrzega sobie prawo do

ostatecznej interpretacji regulaminu. Decyzje jury są ostateczne.

5. W przyznaniu wyróżnienia oceniany będzie ogólny wyraz artystyczny oraz poziom wykonania. 

Najlepsi wykonawcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Zgłoszenia na piśmie należy kierować w terminie do dnia 24 marca 2017 r.:

Wrzesiński Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 21, 

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko, 

- nazwę przedszkola/szkoły,

- kategorię wiekową, 

- wykonywany repertuar,

- kontakt.

Terminy prezentacji: muzyka instrumentalna – 5 kwietnia 2017 r.

muzyka wokalna –  6 kwietnia 2017 r.
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Taniec

1. Zespoły występują w kategoriach wiekowych:

- przedszkole

- szkoła podstawowa:

* klasa 0-III

* klasa IV-VI 

- gimnazjum 

- szkoła ponadgimnazjalna 

O przynależność zespołu do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszej osoby w danej grupie (żadna oso-

ba nie może przekraczać wiekiem danej kategorii wiekowej zgłoszonej grupy).

2. W danej kategorii wiekowej każdą szkołę mogą reprezentować maksymalnie trzy zespoły. Nie przyjmuje-

my zgłoszeń solistów.

3. Do udziału w konkursie zgłaszają udział zespoły taneczne na kartach zgłoszeń według załączonego wzoru.

Uczestnicy przesyłają karty zgłoszeń bezpośrednio do Wrzesińskiego Ośrodka Kultury do dnia 24 marca 

2017 r.

Każdy zespół prezentuje się maksymalnie w dwóch układach tanecznych. 

Uczestnicy występujący w kategorii taniec mogą być zgłaszani wyłącznie przez szkołę.

Zgłoszenia indywidualne nie będą przyjmowane!

Każda prezentacja musi być przysłana na osobnej karcie zgłoszenia. Wysłanie karty zgłoszenia jest równo-

znaczne z przyjęciem zasad regulaminu konkursu

4. Kryteria ocen Komisji Artystycznej:

- układ choreograficzny, kompozycja taneczna,

- technika wykonania,

- ogólny wyraz artystyczny.

5. Zespoły taneczne zobowiązane są do przygotowania własnych nagrań muzycznych według podanych niżej

wymagań:

- nagrania na płytach CD,MD

- na każdej płycie jeden podkład muzyczny ,

- każda płyta musi być opisana: nazwa zespołu, tytuł pokazu.

Termin prezentacji: 7 kwietnia 2017 r.
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PLASTYKA

1. Wykonanie i technika prac dowolna (kredki, farbki, collage), format prac plastycznych od A-2 do

A-4.

Dopuszczalne są prace przestrzenne.

2. Jeden uczestnik musi wykonać maksimum trzy prace plastyczne (ilość prac nie dotyczy prac 

przestrzennych). 

Wszystkie trzy prace należy przekazać w jednym opakowaniu.

Na odwrocie pracy należy podać czytelnie /litery drukowane/:

- imię i nazwisko,

- nazwa szkoły, przedszkola,

- klasa,

- imię i nazwisko opiekuna.

3. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Autorzy najlepszych 

prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

4. Prace należy składać we Wrzesińskim Ośrodku Kultury ul. Kościuszki 21 w terminie do dnia 24 

marca 2017 r.
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FOTOGRAFIA

1.Wykonanie, technika format: fotografie kolorowe lub czarno-białe, z aparatów analogowych i cy-

frowych, wykonanie samodzielne, format minimum 15x21.

2. Jeden uczestnik musi wykonać maksimum trzy prace fotograficzne.

Wszystkie trzy prace należy przekazać w jednym opakowaniu.

3. Każde zdjęcie powinno być opisane: co przedstawia, imię i nazwisko autora, wiek (klasa), adres i

telefon szkoły.

Jeden autor może zaprezentować maksymalnie trzy prace, których organizator po rozstrzygnięciu 

konkursu nie zwraca.

4. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Autorzy najlepszych 

prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

5. Prace należy składać do 24 marca 2017 r.: Wrzesiński Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 21.


