
 

„RYDUŁTOWSKIE TALENTY 2018” 
 

 

 

REGULAMIN 

 

CELE FESTIWALU 

 

1) Rozbudzenie, rozwijanie i promowanie wrażliwości i aktywności artystycznej dzieci i młodzieży,  

2) Propagowanie wiedzy o sztuce muzycznej i tanecznej wśród młodego pokolenia, 

3) Promowanie talentów i osobowości artystycznych Miasta Rydułtowy. 

 
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

– Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie „ Moje Miasto”,  „JC MUSIC- Justyna Cieślik” 

– Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym– mieszkańców Rydułtów 

– Konkurs odbędzie się w dniach  05-07.10.2018 roku w „Rydułtowskim Centrum Kultury 

FENIKS”, ul. Strzelców Bytomskich 9a , 44-280 Rydułtowy. 

– Termin nadsyłania zgłoszeń 26.09.2018r. na adres mailowy: 

a) dzejssik@gmail.com 

b) ewa.kolbusz@wp.pl  

– Opłata festiwalowa to 10 zł od uczestnika, w przypadku zespołów powyżej 10 członków opłata 

to 100 zł   

– Wpłaty należy dokonać na konto nr 75 8470 0001 2045 0063 5433 0003 z dopiskiem 

Rydułtowskie Talenty 2018 / Imię, nazwisko uczestnika/nazwa zespołu. 
– Prezentacje oceniać będzie powołane przez organizatorów, profesjonalne jury. 

– Jury zdecyduje również o podziale nagród w danych kategoriach. 

– Laureaci wszystkich kategorii zaprezentują się w 3-cim dniu Konkursu 07.10.2018 w Koncercie 

Finałowym. 
– Wszelkie decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. 

– O godzinie przesłuchań każdy uczestnik zostanie poinformowany indywidualnie, mailowo lub 

telefonicznie , 

– Uczestnicy są zobowiązani stawić się na 30 min. przed swoim występem. 

– Podkłady muzyczne należy dostarczyć na pendrivie obsłudze technicznej sceny przed występem.  

– każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość i miejsce zamieszkania. 

 

CZĘŚĆ TANECZNA 

 

W części tej zapraszamy do udziału  solistów, pary taneczne, zespoły ( w szczególności grupy 

nie działające formalnie przy instytucjach miejskich) 
 

 

 

Termin: 06.10.2018 r.   

 

Kategorie wiekowe: 
 

 

1) 7-10 lat 

2) 11-14 lat 

3) 15-18 lat 
 

 

 

o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. W przypadku par tanecznych, to 

wiek starszego uczestnika, w przypadku grup, wiek większości członków zespołu (2/3). 

o Stylistyka prezentacji o charakterze dowolnym, nie może przekraczać 7 minut, wraz z 

przygotowaniem na scenie. 

o Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo ustalania kolejności solistów w czasie 

prezentacji konkursowych; zapewniają sprzęt nagłaśniający; nie zapewniają żadnych elementów 

scenograficznych. 
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o Ocenie jury podlegać będzie: umiejętności techniczne, oryginalność i styl wykonania, ogólny 

wyraz artystyczny. 

 

KONKURS WOKALNY SOLISTÓW I ZESPOŁÓW 

 

W tej części do udziału zapraszamy solistów-wokalistów, solistów- instrumentalistów, 

zespoły wokalno-instrumentalne, instrumentalne, wokalne. 
 

Termin: 05.10.2018r. 
 

Kategorie wiekowe: 
 

1) 7-10 lat 

2) 11-14 lat 

3) 15-18 lat 
 

 O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. W przypadku zespołów liczy 

się wiek większości członków zespołu (2/3). 

 Uczestnicy przygotowują 1 utwór muzyczny w dowolnym języku i stylistyce ( mile widziane 

własne kompozycje i piosenki ). 

 Prezentacja nie może przekraczać 5 minut, wraz z przygotowaniem na scenie. 

 Dla zespołów muzycznych będzie istniała możliwość wcześniejszej instalacji sprzętu i 

przeprowadzenia krótkiej próby akustycznej. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo ustalania kolejności solistów w czasie 

prezentacji konkursowych; zapewniają sprzęt nagłaśniający; nie zapewniają żadnych 

instrumentów muzycznych i elementów scenografii. 

 Ocenie jury podlegać będzie: dobór repertuar, sposób wykonania oraz interpretacja, warsztat: 

intonacja, emisja, dykcja, frazowanie, dynamika; ogólny wyraz artystyczny, oryginalność i styl. 

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w powyższych ustaleniach,  po przyjęciu 

wszystkich zgłoszeń. 

Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy. 

 

Telefon kontaktowy: 

Justyna Cieślik tel. 603 814 884 

Ewa Kolbusz tel. 506 802 199 

 

 

 

 

 


