
             Regulamin V edycji konkursu
"UTALENTOWANI"

 

§ 1. Założenia organizacyjne

1. Organizatorem V edycji konkursu "Utalentowani" jest Starogardzkie 
Centrum Kultury.
2. Udział w konkursie mogą wziąć osoby w wieku 3-100 lat.
3. Konkurs ma za zadanie wyłonić utalentowane osoby, które prezentują i 
rozwijają działania: - muzyczno-wokalne, - taneczne, - artystyczne (m. in. 
gimnastyka akrobatyczna, sztuka iluzji, występ teatralny, kabaret, recytacja 
wiersza), - lub inny talent.
4. Występy mogą być indywidualne lub grupowe.

§ 2. Przebieg konkursu 

. Do 28 lutego 2022 r należy zgłosić kandydaturę na maila: 
organizacjaimprez.sck@gmail.com lub dostarczyć własnoręcznie napisane 
zgłoszenie w kopercie z dopiskiem "Utalentowani" do recepcji SCK. W 
zgłoszeniu należy napisać:
- imię i nazwisko,
- kilka słów o sobie lub zgłaszanej grupie,
- nazwa prezentacji, podając też kategorię występu np. muzyka, taniec,
- nr kontaktowy, w przypadku osoby niepełnoletniej nr telefonu 
rodzica/opiekuna,
- w przypadku osoby niepełnoletniej podpisana zgoda rodzica/opiekuna na 
udział w konkursie.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: 
I ETAP: 
W dniach 1-4 marca 2022 roku w godzinach przed południowych odbędą się 
przesłuchania uczestników przed komisją - jury artystycznego powołanego 
przez SCK. Organizator poinformuje wybranych uczestników telefonicznie lub 



mailowo o dniu i godzinie przesłuchania, które odbędzie się w Starogardzkim 
Centrum Kultury. Prezentacja w pierwszym etapie może trwać maksymalnie 5 
minut. Jury wybierze finalistów, którzy zaprezentują się w II etapie. 

II ETAP: 
"Finał konkursu" odbędzie się po przesłuchaniach uczestników w marcu 2022 
roku. Organizator zorganizuje finał konkursu z publicznością zgodnie z 
obowiązującymi obostrzeniami covid-19.  Kolejność występów w finale 
uczestników wybranych w I etapie należy do Organizatora. Organizator 
zastrzega sobie prawo do zaproszenia uczestnika lub grupy nie zgłoszonych 
wcześniej w pierwszym etapie konkursu. W finale prezentacja konkursowa nie 
może trwać dłużej niż 3 minuty. Organizator powoła jury artystyczne, które po 
obejrzeniu wszystkich finałowych wykonawców wybierze zwycięzców.  
Organizator ostatecznie decyduje o programie "Finału konkursu". Uczestnik 
poprzez udział w konkursie „Utalentowani” wyraża zgodę na publikowanie 
swojego występu w internecie.

§ 3. Cel konkursu

Konkurs ma za zadanie wyłonić artystycznie utalentowane osoby ze Starogardu
Gdańskiego i okolic. Konkurs ma pomagać w rozwijaniu zainteresowań 
artystycznych, twórczej wyobraźni oraz ma stwarzać warunki do występów na 
profesjonalnej scenie. 

§ 4. Jury 

1. Skład jury powołuje Starogardzkie Centrum Kultury.
2. Uczestników konkursu oceniać będą osoby związane z kulturą, sztuką, 
mediami, wykwalifikowani instruktorzy i zaproszeni goście.

§ 5. Kryteria oceny

 Oceny w obu etapach dokonuje jury uwzględniając następujące kryteria: 
- dobór repertuaru dostosowanie do możliwości wiekowych wykonawców,
- wyraz artystyczny, - kreatywność i pomysłowość, - poziom artystyczny i 
technikę prezentacji. 



§ 6. Nagrody

1. Najlepsze występy zostaną nagrodzone pucharami i nagrodami. Nagroda za 
pierwsze miejsce zostanie przyznana o wartości 500 zł.
2. Zwycięzcy konkursu będą zapraszani do występów na imprezach 
organizowanych i współorganizowanych przez Starogardzkie Centrum Kultury 
w Starogardzie Gdańskim.
3. Starogardzkie Centrum Kultury może podjąć opiekę impresaryjną nad 
wybranymi finalistami.

§ 7. Bezpieczeństwo 

Starogardzkie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
uczestników powstałe na zdrowiu podczas trwania konkursu. 


