REGULAMIN Mysłowickiej Gruby Talentów
( Ukazuj Swojo Grajfka )
Przegląd Twórczości Mieszkańców Mysłowic

Organizator:
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice, www.naszemyslowice.pl/
mail: biuro@naszemyslowice.pl ; tel. +48 606 198 906

Uczestnicy mogą występować w następujących kategoriach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gra na instrumencie
śpiew
taniec
plastyka, rękodzieło,technika
sport (gimnastyka, sztuki walki)
pokaz kolekcji ubrań/biżuterii według własnego projektu
sztuka iluzji
występ teatralny, recytacja, pantomima
własna ( samodzielnie skomponowana/napisana muzyka/piosenka )

Cele Konkursu:
•

popularyzowanie działań artystycznych

•

rozwijanie kreatywności mieszkańców

•

promowanie mysłowickich talentów

Uczestnicy konkursu:
•

konkurs jest otwarty dla mieszkańców Mysłowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

•

uczestnikiem konkursu mogą być mieszkańcy, którzy ukończyli 8 lat, przy czym regulamin nie
określa górnej granicy wiekowej, osoby indywidualne lub zespoły (np. zespół muzyczny, grupa
taneczna jako uczestnik zbiorowy).

•

w przypadku gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią, organizator będzie wymagał zgody podpisanej
przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Informacje ogólne :
•

występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych

•

podczas występu osoba nie może być ubrana prowokacyjnie

•

prezentacja nie może być dłuższa niż 15 minut w przypadku występów indywidualnych oraz grup
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•

uczestnicy są zobowiązani dostarczyć do S.I.L. Nasze Mysłowice wolny od wad fizycznych nośnik
CD audio z nagraniem podkładu muzycznego do ostatniego pracującego dnia miesiąca tak aby
komisja mogła zakwalifikować uczestnika do następne etapu.

•

uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny od wad
prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich.

•

uczestnik ma prawo wystąpić sam lub w towarzystwie zespołu, chóru, orkiestry, grupy innych
uczestników lub zwierząt biorących udział w występie.

•

uczestnik jest zobowiązany powiadomić o niebezpieczeństwach związanych z jego występem,
a szczególnie o udziale w nim zwierząt i użyciu ognia, ma dostosować swój pokaz do możliwości
technicznych – sceny. Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu.

•

organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony, odtwarzacz CD, natomiast
wszystkie pozostałe rekwizyty niezbędne uczestnikom do występu zabezpiecza wykonawca

•

uczestnicy konkursu wraz z opiekunami przyjeżdżają na własny koszt.

•

warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia (w załączeniu) oraz zgody prawnego
opiekuna, dostępnych na stronie stowarzyszenia www.naszemyslowice.pl

•

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez jury powołane przez organizatora w każdym miesiącu.

MIEJSCE REALIZACJI:
Scena w markecie Auchan Mysłowice – zwycięzca w danym miesiącu zostanie zaproszony do
zaprezentowania się na scenie Familijnego Festynu Świętojańskiego w czerwcu 2019 roku na zakończenie
Dni Mysłowic w Dzielnicy Bończyk-Tuwima
PRZEBIEG KONKURSU:
•

organizator zawiadamia o konkursie szkoły, placówki kulturalno-oświatowe, podaje informacje na
stronie internetowej S.I.L. Nasze Mysłowice, do portali internetowych, prasy i telewizji regionalnej
oraz na miejscach reklamowych na terenie miasta Mysłowice.

•

konkurs odbywa się w następujących kategoriach:
1. Dzieci i młodzież w przedziale wiekowym od 8 do 18 lat
- występy indywidualne
- występy grupowe
2. Osoby powyżej 18-ego roku życia
- występy indywidualne
- występy grupowe
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W konkursie zostaną wyłonieni przez Jury zwycięscy w każdej kategorii.
•

Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe.

•

Decyzja organizatora i jury jest ostateczna i niepodważalna, a uczestnicy konkursu podczas całego
trwania realizacji konkursu nie mogą dyskutować lub radzić się członków jury w żadnej sprawie
dotyczącej ich udziału w programie a w szczególności przebiegu występu przez nich
wykonywanego, ich wyglądu lub prezentowanych umiejętności.

•

Zwycięzca zostanie ogłoszony w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.

•

Po zakończeniu imprezy komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
O kolejności występów decyduje organizator. Informacja o kolejności występów zostanie podana do
wiadomości na dwa dni przed planowanym rozpoczęciem konkursu.
Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie
materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i TV oraz innych mediach reklamujących imprezę.
Szczegółowe informacje – Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice
www.naszemyslowice.pl
Osoba do kontaktu – Piotr Olszowski tel. +48 606 198 906
Wzięcie udziału w wydarzeniu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia
uczestnictwa. Przysługuje prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania
zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Inicjatyw
Lokalnych Nasze Mysłowice z siedzibą w Mysłowicach, 41-400, ul. M. Jastruna 15
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