
REGULAMIN KONKURSU 
INOWŁODZKI „MAM TALENT 2” 

Organizatorami konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu. 
Cele konkursu: 

• Popularyzacja działań artystycznych. 
• Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 
• Rozwijanie kreatywności i zainteresowań dzieci i dorosłych. 
• Umożliwienie prezentacji swoich pasji i talentów na dużej scenie. 
• Integracja społeczności 

Postanowienia ogólne: 
1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy chcą zaprezentować się 

swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent  
2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną (piosenka, taniec, recytacja, wcielenie 

się w rolę aktora, sportowca, muzyka itp.). 
3. Do udziału zaproszeni są wykonawcy indywidualni oraz zespoły z Gminy Inowłódz oraz 

spoza terenu gminy. 
4. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie przesyłają kartę zgłoszenia stanowiącą 

załącznik do niniejszego regulaminu do dnia  17.08.2018 roku: 
- mailowo: goktuwima@interia.pl, sport@inowlodz.pl  
- osobiście w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu, ul. Zamkowa 7, 97-215 
Inowłódz,  
tel. 44 710 18 54 lub 44 726 01 34 

5. W zgłoszeniu prosimy podać: Imię i nazwisko, wiek, adres, nr tel. kontaktowego oraz 
informacje na temat talentu który chcesz zaprezentować. 

6. Osoby niepełnoletnie zgłasza dorosły. 
7. Uczestnicy konkursu mają obowiązek dostarczyć niezbędne dane do swojego występu 

(np. tytuł i wykonawcę utworu muzycznego itp.) do 17.08.2018 bezpośrednio 
organizatorom konkursu. W przeciwnym wypadku występ może być niedopuszczony do 
udziału w konkursie. 

8. Prezentacja talentu nie powinna być dłuższa niż 4 minuty. 
9. Finał konkursu odbędzie się na scenie letniej podczas Dni Gminy Inowłódz 26 sierpnia 

2018 r.  
10. W przypadku dużej ilości uczestników organizatorzy przeprowadzą eliminacje w terminie, 

o którym poinformują uczestników  
11. Talenty uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora. 
12. Jury po obejrzeniu każdej prezentacji przyznaje uczestnikowi punkty w skali od 0 do 5. 
13. Punkty przyznane przez jury zapisywane są na kartach do głosowania. 
14. Po krótkiej naradzie jury, połączonej z sumowaniem przyznanych punktów, nastąpi 

uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród. 
15. Spośród uczestników wyłonione zostaną nagrody: I miejsce – 300 zł, II miejsce 200 zł, III 

miejsce – 100 zł  
16. Postanowienia końcowe: 
17. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu. 
18. Wszystkie występy będą nagrywane bądź fotografowane a część z nich umieszczona 

zostanie na stronie internetowej Gminy Inowłódz oraz Gminnego Centrum Kultury w 
Inowłodzu. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie 
20. Nagrody w konkursie zapewniają organizatorzy. 

 
Zapraszamy do udziału w zabawie! 
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