
REGULAMIN PRZEGLĄDU „MŁODE TALENTY 2014”
pod patronatem Burmistrza Bochni

1. Przegląd organizowany jest przez Miejski Dom Kultury w Bochni (koordynator: Luiza Sawicka-
Hofstede).

2.  Przegląd skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu powiatu bocheńskiego, w wieku 3 – 19 lat.

3. Osoby  niepełnoletnie  mogą  wziąć  udział  w  przeglądzie  za  zgodą  rodziców  lub  przedstawicieli 
ustawowych.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora i ich dzieci.

5. Udział w przeglądzie jest bezpłatny.

6. Przegląd  jest  formą  konkursu,  skierowaną  do  dzieci  i  młodzieży  rozwijających  swoje  pasje, 
wykraczające  poza  przedszkolne  i  szkolne  programy edukacyjne,  dającą  możliwość  prezentacji 
umiejętności w występie solowym lub zespołowym.

7.  KATEGORIE ARTYSTYCZNE: 

aktorska (teatr, kabaret, konferansjer),
taneczna (taniec),
wokalno – muzyczna (śpiew, gra na instrumentach),
szczególnych umiejętności (akrobatyka, gimnastyka itp.)

8. ZGŁOSZENIA:

– Regulamin i  Karta zgłoszenia uczestnictwa w przeglądzie „Młode Talenty 2014” są dostępne na 
stronie  www.mdk.bochnia.pl oraz  w sekretariacie  MDK.  Czytelnie  wypełnione  karty zgłoszenia 
należy składać do dnia 9 maja 2014 roku:

> osobiście w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Bochni, ul. Regis 1
lub
> pocztą elektroniczną - e-mail mdk@bochnia.pl w tytule maila należy wpisać „zgłoszenie – Przegląd Młode 
Talenty 2014” 
  

9. JURY

Skład jury przeglądu zostanie podany na stronie MDK na tydzień przed terminem eliminacji. Organizator 
zastrzega sobie prawo posiadania przedstawiciela w składzie jury.

10. KRYTERIA I FORMA OCENY

– uczestnicy podlegają ocenie punktowej (1-5) przez każdego członka jury.
– ogólna punktacja będzie jawna i dostępna po ogłoszeniu wyników w MDK.

Jury oceniać będzie:

– poziom umiejętności (stosownie do kategorii tzw. warsztat czyli np. emisja głosu, poczucie rytmu, 
pamięciowe opanowanie tekstu itp.)

–  inwencję twórczą (prezentacje autorskich utworów, własne aranżacje i interpretacje)
– ogólne wrażenie artystyczne (dobór strojów, rekwizytów, autoprezentacja, ekspresja prezentacji)

http://www.mdkbochnia.pl/
mailto:mdk@bochnia.pl


11. PRZEBIEG KONKURSU:

– Eliminacje -  przesłuchanie  wszystkich  zgłoszonych  uczestników  (na  podstawie  prawidłowo 
wypełnionej karty zgłoszeń) i wyłonienie laureatów tytułu „Młody Talent 2014” odbędą się dnia 19 i  
20 maja 2014 r., w Miejskim Domu Kultury w Bochni, od godziny 9.00 – impreza otwarta, wstęp 
wolny.

– Kolejność prezentacji zostanie podana na www.mdk.bochnia.pl do 16 maja 2014 r.

– Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.mdk.bochnia.pl, w terminie do dnia 26 maja 2014 r.

– Wręczenie nagród nastąpi podczas Koncertu Galowego, który odbędzie się w ramach „Dni Bochni 
2014”, w piątek 13 czerwca 2014 r. w amfiteatrze w Parku Uzbornia.

– Koncert Galowy – występ finalistów i laureatów tytułu „Młody Talent 2014” będzie miał miejsce w 
Amfiteatrze w Parku Uzbornia.

Wymagania techniczne dla Uczestników (dotyczy eliminacji i koncertu galowego):

– Każdy  uczestnik  (solista,  grupa)  przygotowuje  prezentację  w  wybranej  kategorii  artystycznej  
trwającą do 5 min.

– Akcesoria  potrzebne  do  występu  uczestnicy  przynoszą  we  własnym  zakresie  (rekwizyty,  
instrumenty,  podkłady  muzyczne).  Istnieje  możliwość  użyczenia  sprzętu  przez  MDK,  po 
wcześniejszym uzgodnieniu.

– Organizator  nie  przewiduje  możliwości  uczestniczenia  tych  samych  osób  (również  solistów)  w 
składzie różnych zespołów.

– Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający (nie odpowiada za trudności w odtwarzaniu wynikające 
ze złej jakości nagrań).

12. NAGRODY

– główna nagroda - tytuł „Młody Talent 2014” i występ podczas Koncertu Galowego.

– wyróżnienie –  dyplom „Finalista  przeglądu  „Młode  Talenty  2014”  i  występ  podczas  Koncertu 
Galowego.

13. INFORMACJE DODATKOWE

– Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, że występ podczas Eliminacji i Koncertu Galowego 
jest  równoznaczny  z  udzieleniem  zgody  na  nieodpłatne  fotografowanie,  filmowanie  lub 
dokonywanie  innego  rodzaju  zapisu  jego  osoby  w  związku  z  imprezą  oraz  transmitowanie, 
rozpowszechnianie lub przekazywanie  głosu i  wizerunku w związku z jakimkolwiek programem 
przedstawiającym imprezę.

– Dodatkowych informacji udziela koordynator Przeglądu – Luiza Sawicka-Hofstede, 146116901.

                                                                                     Anna Kocot Maciuszek 

Dyrektor MDK

http://www.mdkbochnia.pl/
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