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ORGANIZATOR:    Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście 
 
CELE KONKURSU: 

• popularyzowanie działań artystycznych 
• rozwijanie kreatywności 
• promowanie talentów  
• rozwijanie zainteresowań 
• promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu 
• wyłonienie najciekawszej osobowości  

UCZESTNICY KONKURSU: 
• konkurs jest otwarty dla mieszkańców Gminy i Miasta Babimost 
• uczestnikiem konkursu może być każda osoba lub grupa osób (np. zespół muzyczny lub grupa 

taneczna jako uczestnik zbiorowy) w wieku od 2 do 102 lat. 
• w przypadku gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią wymagana jest zgoda rodziców (odręcznie 

dopisana na karcie zgłoszenia formułka: „Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie  
„Gminne Mamy Talenty”. W przypadku zgłoszenia grupy przez instytucję/stowarzyszenie kartę 
zgłoszenia podpisuje opiekun grupy. 

FORMA KONKURSU: 
• krótka prezentacja sceniczna np.: 

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

• występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych 
• podczas występu osoba nie może być ubrana prowokacyjnie 
• prezentacja nie może być dłuższa niż 10 minut w przypadku występów indywidualnych i grup do 3 

osób (opracowana wg własnego pomysłu do podkładu muzycznego wg własnego wyboru lub 
a’capella) 

• dopuszcza się prezentacje dłuższe nie przekraczające jednak 15 minut w przypadku występów grup 
powyżej 3 osób prezentujących treści kabaretowe lub małe formy teatralne 

• uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć 3 dni przed występem wolny od wad fizycznych 
PENDRIVE lub płytę CD z nagraniem podkładu muzycznego. 

• 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 sobie sam wykonawca 
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• uczestnicy konkursu wraz z opiekunami przyjeżdżają na własny koszt. Mile widziana publiczność 
dopingująca swojego faworyta! 

 
 
 

• warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz dostarczenie jej do siedziby 
Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście 

• zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez powołane z osób bezstronnych jury  
 
MIEJSCE REALIZACJI: 
Sala widowiskowa – Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście 
 
TERMIN REALIZACJI: 
27 listopada 2016 roku. od godz. 14:30 
 
ZGŁOSZENIA: 
Karta zgłoszeniowa, do 03 listopada 2016r. w Sekretariacie GOK w Babimoście, tel. 68 351 21 35 
 
PRZEBIEG KONKURSU: 
W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.  
Osoby nagrodzone, wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali  
finaliści otrzymają dyplomy uczestnictwa. 
Decyzja organizatora i jury jest ostateczna i niepodważalna. 
Laureaci I, II oraz III miejsca zaprezentują swój talent podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE: 
O kolejności występów decydują organizatorzy. Informacja o kolejności występów zostanie  
podana do wiadomości godzinę przed planowanym rozpoczęciem konkursu. 
Udział w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów 
fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i TV oraz innych mediach reklamujących imprezę. 
 
 
 
 
 


