
REGULAMIN  

XXI GMINNEGO PRZEGLĄDU MŁODYCH TALENTÓW 

Lipnica Wielka, 22 czerwca 2022 roku 

I. CELE PRZEGLĄDU:  

➢ Rozbudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie muzyki,  plastyki, recytacji  i  piosenki.  

➢ Zintegrowanie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Korzenna  

➢ Wyszukiwanie „młodych talentów” wśród dzieci i młodzieży  

ORGANIZATORZY PRZEGLĄDU: Centrum Kultury w Korzennej  

II. UCZESTNICY PRZEGLĄDU:  

Dzieci i młodzież zamieszkująca teren Gminy Korzenna  

      III.  ZASADY OGÓLNE : 

1. Uczestnicy przeglądu występują w następujących kategoriach: 

➢ solista wokalista 

➢ solista instrumentalista (prosimy o przygotowanie 2 utworów!) 

➢ zespół wokalno-instrumentalny 

➢ recytacja/teatr jednego aktora 

➢ zespoły taneczne 

➢ praca plastyczna (format A3, technika dowolna) temat pracy: W moim ogrodzie … 

/prace plastyczne należy dostarczyć do Dworu w Korzennej do 20 czerwca do godz. 15.00/ 

Szczegółowego rozbicia na kategorie dokonuje komisja oceniająca wykonawców! 

2. Każdy z uczestników wykonuje jeden utwór – soliści instrumentaliści proszeni są o przygotowanie 2 utworów 

3. Każdy uczestnik może wystąpić tylko 1 raz  

4. Oceniany będzie: 

➢ dobór repertuaru 

➢ poziom wykonania 

➢ ogólne wrażenie 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi do  23 czerwca 2022 – wyniki będą dostępne na stronie www.ck.wkorzennej.pl 

6. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe, 

7. Uczestników oceniać będą specjaliści z poszczególnych dziedzin  

IV.  MIEJSCE I CZAS PRZEGLĄDU: 22 czerwca 2022 r.,  DK Lipnicy Wielka /przesłuchania konkursowe 

Rozpoczęcie godz. 9.00 

ZGŁOSZENIA  -   do  20 czerwca do godz. 15.00    

osobiście lub milowo: Dwór w Korzennej,             

lipnicadwor@gmail.com 

kat. 0-3/ 9.00 – 10.00                                      

kat 4-6  /10.00 – 11.30 

kat.7-8  /11.30 – 12.30 

Uwaga!! Po 20 czerwca zgłoszenia nie będą przyjmowane !!! 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu  

Więcej informacji: Dwór w Lipnicy Wielkiej /18 444 34 88/, Centrum Kultury w Korzennej /18 44 19 913/, 



 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Imię i nazwisko uczestnika /nazwa zespołu  

 

 

Ilość osób  (dotyczy zespołów)  

 

Kategoria  – proszę zakreślić właściwe 

0 – 3 

4 – 6 

7 – 8 

taniec, śpiew solo,  zespół wokalny/instrumentalny,  recytacja, 

instrumentalista, konkurs plastyczny 

 

Szkoła ____________________________________________________ 

 

Uwagi ____________________________________________________ 

                             

 kontakt tel. z uczestnikiem:         

  

                              

________________/podpis Opiekuna/ 

 

 

Jeśli uczestnik podczas występu korzysta z podkładu bardzo prosimy o dostarczenie go do   

Dworu w Lipnicy Wielkiej osobiście lub mailem /lipnicadwor@gmail.com/ do 20.06.2022 r. 

 

mailto:/lipnicadwor@gmail.com/

