
Regulamin 
VIII FESTIWALU  TALENTÓW MŁODZIEŻY 

Zamość 2018
Pod hasłem „ POZWÓLMY MŁODYM ROZWINĄĆ SKRZYDŁA”

§ 1
Cele

 Promowanie talentów, uzdolnień i umiejętności młodzieży,
 Rozwój twórczej ekspresji,
 Pobudzanie aktywności artystycznej,
 Podniesienie poczucia własnej wartości twórców / wykonawców,
 Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
 Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży,
 Promowanie wartości edukacji,
 Integracja uczniów szkół i placówek oświatowych Miasta Zamość oraz nauczycieli.

§ 2 
Organizator
Głównym organizatorem Festiwalu jest Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu, ul. Okrzei 6, 
22-400 Zamość. Do realizacji przedsięwzięcia mogą być zaproszeni partnerzy.

§ 3
Założenia programowo-organizacyjne

1. Festiwal na charakter artystyczny   i jest skierowany do uczniów zamojskich szkół 
ponadgimnazjalnych i wychowanków placówek skupiających młodzież 
ponadgimnazjalną, którzy chcą zaprezentować swój talent i umiejętności.

2. W Festiwalu mogą brać udział wykonawcy indywidualni oraz grupy/zespoły 
reprezentujące szkoły lub placówki. 

3. Swój talent uczniowie mogą przedstawić w prezentacji scenicznej w  kategoriach: 
- muzyka i śpiew,
- małe formy sceniczne (teatr, recytacja, kabaret, itp),
- sztuki plastyczne i fotografia,
- taniec i inne sztuki.

4. Szkoła lub placówka przedstawia jednego lub dwóch wykonawców;
jako wykonawcę w/g niniejszego regulaminu rozumie się solistę, lub grupę-zespół.

5. W Festiwalu mogą brać udział grupy-zespoły mające w swoim składzie osoby
w różnym przedziale wiekowym, pod warunkiem, że przynajmniej połowę członków 
grupy-zespołu stanowią uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

6. Wykonawca przedstawia jeden utwór, przy czym czas trwania występu 
nie powinien przekraczać  10 minut. 

7. Uczestnicy występują według kolejności ustalonej  przez organizatora.
8. Organizator zapewnia warunki sceniczne i sprzęt nagłaśniający (mikrofony, 

odtwarzacz audio, laptop, wideoprojektor, sztalugi). Materiał audio/video planowany 
do wykorzystania w prezentacji należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem 
na Pendrivie lub na płycie CD (preferowany format audio mp3). Zespoły muzyczne 
grają na własnych instrumentach i wzmacniaczach do instrumentów.
Organizator zapewnia pomoc techniczną przy obsłudze sprzętu audio/video. 

9. Każdy  uczestnik  Festiwalu  zobowiązany  jest  dostarczyć  organizatorowi  krótką 
autoprezentację w formie opisowej w „Karcie zgłoszenia”.



10. Warunkiem  uczestnictwa  jest  wypełnienie  Karty  Zgłoszenia  i  dostarczenie  jej    
do dnia 18.04.2018 r. na adres: 

Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu
ul. Okrzei 6, 22-400 Zamość
tel./fax 084 639 24 79, lub 084 639-57-17
e-mail: bursa1zamosc@poczta.onet.pl

§ 4
Kryteria oceny prezentacji

1. Prezentacje (występy) oceniane będą przez niezależne Jury, które wyłoni laureatów 
Festiwalu w poszczególnych kategoriach, wymienionych w § 3 p. 3. 
Zależnie od poziomu występów, Jury może dokonać innego przydziału nagród.
Spośród laureatów, Jury wyłoni zdobywcę Grand Prix Festiwalu.

2. Jury oceni:
a. poziom artystyczny wykonywanego programu;
b. ogólne wrażenie sceniczne;
c. oryginalność wyrazu artystycznego;

3. Ogłoszenie  wyników,  uroczyste  wręczenie  nagród,  dyplomów  oraz  statuetki  
Grand Prix odbędzie się w dniu festiwalu, po występie Gościa Specjalnego.

§ 5
Jury:

1. Jurorów powołuje organizator, biorąc pod uwagę kategorie prezentacji 
Festiwalowych i niezależność powołanych osób względem uczestników.

2. Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego/cą kierującego/cą jego pracą,
3. Każdy z Jurorów ocenia wykonawcę indywidualnie w trakcie występu i przedstawia 

swoją ocenę podczas obrad Jury,
3. Jury  ustala werdykt w sposób kolegialny,
4. Decyzja Jury jest ostateczna.  

Postanowienia końcowe:
1. Uczestnicy  biorący  udział  w  Festiwalu  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  swoich 

danych  osobowych  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  festiwalu,  zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (ze zmianami).

2. Wzięcie udziału w Festiwalu oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie 
jego wizerunku oraz wykorzystanie materiałów dźwiękowych, fotograficznych 
i filmowych w mediach reklamujących imprezę.

3. Organizator nie zwraca uczestnikom i ich opiekunom kosztów przejazdu.

PROGRAM VII FESTIWALU TALENTÓW MŁODZIEŻY
26.04.2018 r. - sala widowiskowo-koncertowa Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego

w Zamościu
12:00 Otwarcie VIII Festiwalu Talentów Młodzieży,
12.10- 13:30 Występy uczestników,
13.30 Obrady Jury;

w tym czasie na scenie:
 każdy ma swoje 5 minut: prezentacje Partnerów Organizacyjnych Festiwalu,
 występ Gościa Specjalnego,

14.00 Ogłoszenie wyników; uroczyste wręczenie nagród, dyplomów, statuetki Grand Prix.
Uwaga: zależnie od ilości uczestników, czas poszczególnych etapów Festiwalu może ulec 
niewielkiej zmianie.

mailto:bursa1zamosc@poczta.onet.pl

