Konkurs „Szamotuły – miejsce dla talentów”
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły
Konkurs dla artystów scenicznych z powiatu szamotulskiego.
Eliminacje odbędą się 13 maja 2018 w kinie „Halszka” w Szamotułach.
Trzech finalistów wystąpi 3 czerwca 2018 r. na głównej scenie podczas Dni Szamotuł.
Zwycięzca otrzyma nagrodę główną w wysokości 1.000 złotych i statuetkę.
Spełnij swoje ambicje artystyczne – odkryj swój talent i pokaż go szerokiej
publiczności.
Weź udział w konkursie!

Regulamin konkursu „Szamotuły – miejsce dla talentów”
1. Organizator konkursu:
Szamotulski Ośrodek Kultury
2. Cele konkursu:
Spełnienie ambicji artystycznych, twórczy rozwój pasji i umiejętności, wyłonienie i
zaprezentowanie w środowisku szamotulskim różnorodnych talentów.
3. Forma konkursu:
Podczas eliminacji szeroko rozumiana prezentacja sceniczna (zespół muzyczny, śpiew
solo, taniec, gra aktorska, pokaz sprawności fizycznej, sztuka cyrkowa itp.). Czas
prezentacji maksymalnie 8 minut (jury ma prawo skrócić czas występu).
Prezentacja finałowa maksymalnie 15 minut.
4. Miejsce realizacji:
Eliminacje: 13 maja 2018 r. kino „Halszka” w Szamotułach (uczestnicy zostaną
poinformowani wcześniej o planowanej przybliżonej godzinie występu).
Finał: 3 czerwca 2018 r. o godz. 16.00 na scenie głównej podczas Dni Szamotuł.
5. Uczestnicy konkursu:
Wszyscy chętni: dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkający na terenie powiatu
szamotulskiego w występach zarówno indywidualnych jak i grupowych. W zespołach
artystycznych mogą znaleźć się osoby mieszkające poza powiatem szamotulskim.
Warunkiem uczestnictwa zespołu jest posiadanie w składzie co najmniej jednej osoby
z powiatu szamotulskiego.
Do konkursu mogą przystąpić także uczniowie uczęszczający do szkół powiatu
szamotulskiego, mieszkający poza powiatem. Warunkiem ich uczestnictwa w
konkursie jest załączenie do formularza zgłoszeniowego aktualnego zaświadczenia
dyrektora szkoły o trwającej nauce.
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6. Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego
oraz jego dostarczenie lub przesłanie do sekretariatu Szamotulskiego Ośrodka Kultury
ul. Dworcowa 43, 64-500 Szamotuły z dopiskiem „Konkurs – Szamotuły miejsce dla
talentów” lub mailem na adres: sylwia.firlet@szok.info.pl do 7 maja 2018 r. (w
przypadku przesłania pocztą liczy się data dostarczenia). Formularz jest do pobrania
na stronie internetowej www.szok.info.pl lub w sekretariacie Szamotulskiego Ośrodka
Kultury.
7. Jury:
Występy oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
8. Nagrody:
Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca: 1.000 złotych i statuetka. Pozostałych dwóch
finalistów otrzyma nagrody rzeczowe.
9. Kolejność prezentacji konkursowych:
O kolejności prezentacji zdecydują organizatorzy. Uczestnicy eliminacji zostaną o tym
poinformowani przez organizatora do 11 maja 2018 r. Trzech finalistów zostanie
wyłonionych w ciągu jednej godziny od zakończenia eliminacji 13 maja 2018 r.
Zwycięzca zostanie wyłoniony 3 czerwca 2018 r. po prezentacji wszystkich finalistów.
10. Wymagania sprzętowe i organizacyjne:
Nagłośnienie, mikrofony, sprzęt odtwarzający, zapewnia organizator – potrzeby w tym
zakresie należy wpisać w formularzu zgłoszeniowym. Można będzie korzystać z
własnego sprzętu (np. wzmacniacze w przypadku zespołów) po zaznaczeniu tego w
formularzu zgłoszeniowym.
11. Odpowiedzialność uczestnika konkursu:
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody zdrowia i mienia
wyrządzone podczas występów.
Uczestnik konkursu swym występem nie może naruszyć czyichś dóbr osobistych,
treści nie mogą być obraźliwe i naruszać przyjętych norm społecznych.
12. Prawa własności intelektualnej:
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora wizerunku
oraz zdjęć wykonanych podczas imprezy i przenosi na organizatora w zakresie
nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania z nich.
Powyższe prawa przechodzą na organizatora z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w
imprezie.
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13. Postanowienia końcowe:
Organizator nie zwraca kosztów podróży ani żadnych innych kosztów poniesionych
przez uczestników biorących udział w konkursie.
Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także
odwołania, przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia konkursu.
Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego
regulaminu.
We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje
organizator konkursu.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
organizatora konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
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