Regulamin VIII Andrzejkowego Festiwalu Talentów

1. Organizator:
Organizatorem Andrzejkowego Festiwalu Talentów jest Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu.
Partner: Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej.

2. Cele Festiwalu:
• prezentowanie własnych talentów, umiejętności (taniec, śpiew, teatr, inne)
• popularyzowanie działań artystycznych.
• wzmocnienie poczucia własnej wartości,
• rozwijanie zainteresowań uczniów.

3. Eliminacje:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Do Gali Głównej można zakwalifikować się na 2 sposoby:
1. przyjść na Casting lub
2. dostarczyć nagranie występu
CASTING: uczestnik zgłasza telefonicznie chęć udziału w Castingu (Sekretariat MDK w godz. 12-18, tel.
75 722 27 49). W wyznaczony dzień uczestnik przychodzi z opiekunem do Młodzieżowego Domu Kultury.
Uczestnik musi posiadać wypełnioną kartę zgłoszenia oraz podkład muzyczny (podkład należy podpisać
imieniem i nazwiskiem uczestnika). Nośnik zostaje u Organizatora aż do Gali Głównej. Komisja Castingowa
nie podaje wyników bezpośrednio po występach. Lista zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie
www.mdkluban.pl nie później niż do 20.11.2017r.
NAGRANIA WYSTĘPU: nagranie występu należy dostarczyć do sekretariatu Młodzieżowego Domu
Kultury w Lubaniu (od poniedziałku do piątku w godzinach 12-18). Na nośniku powinny znajdować się dwa
pliki: nagranie występu oraz podkład muzyczny, który zostanie wykorzystany w czasie Gali Głównej. Oba pliki
powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika. Nośniki pozostają u Organizatora do Gali
Głównej. Po zebraniu zgłoszeń, Organizator powoła komisję Castingowi, która przeglądnie wszystkie
nagrania i wybierze 30 najciekawszych prezentacji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości
prezentacji. Ostateczna lista zakwalifikowanych uczestników do Gali Głównej zostanie ogłoszona na stronie
www.mdkluban.pl nie później niż 20.11.2017r.

4. Terminy:
Zgłoszenia wraz z nagraniem dostarczyć nie później niż 14.11.2017r.
Casting: 15.11.2017r., godz. 16:00
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do Gali Głównej 20.11.2016r.
Gala główna Festiwalu odbędzie się 30.11.2017r. o godzinie 16:00.

5. Miejsce:
Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej, ul. Orzeszkowej 5A.

6. Kategorie:
Rywalizacja odbędzie się w trzech grupach wiekowych:
1) szkoła podstawowa klasy I-VI
2) szkoły podstawowe klasy VII i gimnazja klasy II-III
3)szkoły ponadgimnazjalne

7. Nagrody:
a)
b)
c)
d)

Organizator nagradza dyplomami i upominkami wszystkich uczestników.
Laureaci w każdej kategorii wiekowej otrzymują statuetkę oraz nagrodę rzeczową
Nagroda główna „Grand Prix” przypadnie dla najlepszej prezentacji festiwalu bez podziału na kategorie
Przewiduję się także dwie nagrody specjalne:
- nagroda publiczności (zostanie przyznana po podliczeniu karnetów do głosowania )
- nagroda niespodzianka 

8. Uwagi:
a)
b)
c)
d)
e)

Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut !!!
W przypadku potrzebnych do prezentacji rekwizytów prosimy o indywidualny kontakt z Organizatorem.
Ewentualne podkłady muzyczne zapewnia uczestnik.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Festiwalu.
Uczestnictwo w Festiwalu wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez organizatora
wizerunku wykonawcy i jego twórczości w mediach.
f) Karnet do głosowania dla publiczności można zakupić w czasie trwania Gali Głównej w cenie 2zł za
sztukę. Uzbierana gotówka stanowić będzie nagrodę publiczności.

9. Kontakt:
Pytania proszę kierować do Sekretariatu Młodzieżowego Domu Kultury w Lubaniu tel. 75 722 27 49
w godzinach 12-18.

Lubań, 18.10.2017r.

