REGULAMIN
ORGANIZATOR:
Limanowski Dom Kultury
PATRONAT HONOROWY:
Burmistrz Miasta Limanowa

I. UCZESTNICY:
Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić do niego mogą wszyscy mieszkańcy powiatu
limanowskiego, którzy mają ukończone 18 lat, a w przypadku nieletnich wymagana jest
zgoda rodzica/prawnego opiekuna.
Uczestników nie dzieli się na grupy wiekowe.
II. O KONKURSIE:
Celem konkursu jest wyłonienie talentu z terenu powiatu limanowskiego i promowanie
zdolnych ludzi. Przedmiotem konkursu jest prezentacja własnego talentu.
Uczestnik, tj. osoba lub zespół mogą wykonać nie więcej niż jedną prezentację. Przesłanie
zgłoszenia wiąże się z wyrażeniem przez uczestnika zgody na umieszczenie jego danych
osobowych (imię i nazwisko) na stronie konkursu.
Eliminacje odbędą się na scenie amfiteatru w Parku Miejskim w Limanowej podczas Dnia
Dziecka 31 maja 2015 r.
Prezentacja najlepszych uczestników oraz uroczyste rozdanie nagród odbędzie się
podczas „Dni Limanowej 2015”.
III. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Widowisko nie może być dłuższe niż 5 minut chyba, że inaczej zarządzi komisja
konkursowa.
2. W przypadku grup zorganizowanych (np. tanecznych, muzycznych) wymaga się
wyznaczenia lidera grupy.
3.

Biorąc udział w festiwalu wykonawca udziela nie wyłącznej i nieodpłatnej licencji na
dowolne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek
oraz głos, serwisom: limanowa.in, www.tv28.pl, www.miasto.limanowa.pl,
www.ldk.limanowa.pl, stronie www.fb.com/LimanowskiDomKultury oraz stronie
z kanałem YOUTUBE prowadzonej przez Limanowski Dom Kultury.

IV. OCENA UCZESTNIKÓW:
1. O ostatecznym wyniku zadecyduje komisja konkursowa.
Jury po obejrzeniu i wysłuchaniu eliminacji, zaprosi do finału najlepszych
wykonawców.
2.

3. Jury dokona oceny i wyboru uczestników według ustalonych, powszechnie
stosowanych, kryteriów artystycznych
(pomysłowość,
oryginalność,
sposób
przedstawienia).

Po naradzie jury,
przewodniczącego.
4.

w tym samym dniu,

nastąpi ogłoszenie wyników przez

jej

V. NAGRODY:
1.Organizatorzy przewidują nagrody na LIMANOWSKI TALENT SHOW:
a) I NAGRODA UFUNDOWANA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA
- 1500 zł
b) II NAGRODA - 1000 zł
c) WYRÓŻNIENIE - 500 zł
VI. UWAGI DODATKOWE:
1.
W przypadku niskiej liczby zgłoszonych kandydatur, organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do odwołania konkursu (konkurs zostanie przeprowadzony, gdy do komisji wpłynie,
co najmniej 20 zgłoszeń).
2.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu. W takim wypadku
wszystkie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa zostaną poinformowane do 27 maja
2015 r.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prezentacji niespełniających
wymogów regulaminu oraz sprzecznych z powszechnie przyjętymi zasadami etycznymi
oraz współżycia społecznego.
4. Uczestnicy zgłaszający widowisko propagujące treści gorszące, wbrew prawu, mające na
celu obrażenie kogoś - zostają automatycznie zdyskwalifikowani.
5. Komisja ma prawo przerwać występ w każdej chwili.
6. Wszelkie wymagania techniczne należy opisać w karcie zgłoszenia i uzgodnić
z organizatorem.
7. W przypadku:
a) uszczerbku na zdrowiu w czasie pokazu (na eliminacjach, w finale) pełną
odpowiedzialność za szkody bierze pełnoletni uczestnik lub prawny opiekun
w przypadku nieletnich,
b) zniszczenia mienia publicznego w czasie pokazu (na eliminacjach, w finale) koszty
ponosi pełnoletni uczestnik lub prawny opiekun w przypadku nieletnich.

KARTY ZGŁOSZENIA
W celu wzięcia udziału w konkursie należy złożyć do 22 maja (piątek) karty zgłoszenia
dostępne na stronie www.ldk.limanowa.pl:
- pocztą e-mailową na adres joanna.debska@ldk.limanowa.pl (z tytułem „VI TALENT
SHOW”)
- pocztą na adres
Limanowski Dom Kultury
34-600 Limanowa, ul. B. Czecha 4
- osobiście do sekretariatu LDK
Karty prosimy wypełniać dokładnie i czytelnie.
Karty nieczytelne nie będą uwzględniane.
V. TERMINY
• Eliminacje: 31.05.2014 r. od godz. 15:00
scena amfiteatru w Parku Miejskim w Limanowej
• Finał LIMANOWSKI TALENT SHOW:
„Dni Limanowej 2015”, 25 i 26 lipca 2015 r.
VI. INFORMACJE:
Marcin Koszyk, Joanna Dębska – Limanowski Dom Kultury, tel.: 18/337 16 03

