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REGULAMIN KONKURSU 

 

Festiwal twórczości artystycznej pt."zaczaruj dźwiękiem listopad" 
 

 

ORGANIZATORZY: 

Radomszczański Uniwersytet III Wieku SAN 

FUNDACJA AKTYWNE CENTRUM EDUKACJI UNIWERSYTET OTWARTY DLA KAŻDEGO 

CELE KONKURSU: 

 popularyzowanie działań artystycznych 

 rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży , seniorów 

 promowanie talentów 

 rozwijanie zainteresowań 

 rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami z terenu miasta Radomsko i powiatu 

Radomszczańskiego 

 prezentacja twórczości radomszczańskich artystów 

UCZESTNICY KONKURSU: 

 konkurs jest otwarty dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych z terenu miasta Radomsko i powiatu radomszczańskiego 

 uczestnikiem konkursu może być uczeń lub uczniowie , seniorzy (np. zespół muzyczny, grupa 

taneczna jako uczestnik zbiorowy) w wieku od 6 lat. 

 w przypadku gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią, organizator będzie wymagał zgody 

podpisanej przez rodziców. 



FORMA KONKURSU: 

 krótka prezentacja sceniczna: 

- śpiew- piosenki o tematyce  turystyczne i patriotyczne na eliminacje każdy uczestnik 

przygotowuje jedną dowolną piosenkę - wykonującją a cappella (śpiew bez akompaniamentu czy 

podkładu muzycznego 

- taniec 

- zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich 

- pokaz umiejętności gry aktorskiej 

- prezentacja treści kabaretowych 

- gra na dowolnym instrumencie 

- recytacja (własne teksty) 

- prezentacja zdolności manualnych 

- wystawa prac plastycznych i rękodzieła 

 

INFORMACJE OGÓLNE: 

 prezentacja nie może być dłuższa niż 10 minut w przypadku występów indywidualnych oraz 

grup 

 uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu, chóru, grupy innych 

uczestników 

 warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia (w załączeniu) oraz zgody prawnego 

opiekuna 

 Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury powołane przez organizatora 

 

MIEJSCE REALIZACJI: 

 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI: 



 26 listopad 2018 roku, w godzinach od 15:00 – 19:00 

Szczegółowe informacje – FUNDACJA AKTYWNE CENTRUM EDUKACJI 

UNIWERSYTET OTWARTY DLA KAŻDEGO 

 Radomszczański Uniwersytet III Wieku SAN 

 

TEL. 781180578 

ul. Wyszyńskiego 27/5 

 



Karta zgłoszenia 

 Festiwal twórczości artystycznej pt."zaczaruj dźwiękiem listopad" 
 

1. Imię i nazwisko, lub nazwa zespołu, grupy 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wiek uczestnika (uczestników) i klasa – wypełnić obowiązkowo 

………………………………………………………………………………………………………………….……………..………………… 

3. Nazwa szkoły (placówki) 

………………………………………………………………………………………………………………………….….………………...... 

4. Telefon kontaktowy 

………………………………………………………………………………………..…….……………………………………………… 

5. Imię i nazwisko opiekuna 

.……………………………………………………………………………..……..……………………………………………………… 

6. Nazwa prezentowanej formy 

….………………….………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Czas prezentacji 

……………………………………………..……………………..………………………………………………………………………. 

8. Potrzeby techniczne (ze strony organizatora) 

……………………………………………………………………………………………………………………………...…….……….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................………… 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………..………… 

9. Rekwizyty potrzebne do prezentacji (zabezpiecza sam wykonawca – proszę je wymienić) 

…………………………….……………………………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

10. Informacje o wykonawcy ( dla potrzeb Organizatora ) 

………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………

………………………………………………………………………………………………….………………………………….………………



………………………………………………………………………………………….………………………………….………………………

………………………………………………………………………………….………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………

….………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

 

………………………………...              …………………………………… 

Miejscowość, data       podpis uczestnika 

 

 

 


