
 

Regulamin Gminnego Konkursu - “Odlotowe Dzieciaki” 

14 maja 2021 r. 

 Organizator: Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy, 
Baranówka 6, 32-010  Luborzyca. 

 

 Cel konkursu: 

-możliwość zaprezentowania swoich umiejętności 

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych, tanecznych i sportowych 

- wpływanie przez sztukę i sport  na wrażliwość estetyczną, postawy, obyczaje 

  i kulturę  wykonawców 

- zachęcanie do czynnego udziału w imprezach muzycznych, tanecznych 

  i sportowych. 

• Tematyka: 

                 Występ artystyczny polega na zaprezentowaniu w formie nagrania audio   
 lub audio-video,    krótkiego programu pokazującego swoje umiejętności, 
 uzdolnienia. Mogą to  być popisy wokalne, taneczne, sportowe lub gra na 
 instrumencie. Temat występu jest dowolny.  Wszelkie rekwizyty są 
 dozwolone. 

 

 Uczestnicy : 

Mieszkańcy gminy Kocmyrzów – Luborzyca: 

Uczniowie klas 0-3 

Uczniowie klas 4-6 

Uczniowie klas 7-8 

W każdej kategorii dopuszczany jest występ zespołu ( max. 5 osób ). 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowego podziału 



uczestników na następujące kategorie : muzyka, taniec, sport. 

           Czas prezentacji – od 1,5 do 5 minut. 

 

 Ocena: 

Ocenę występu dokonuje niezależne, fachowe Jury ( osoby z zewnątrz naszej 
gminy ) powołane przez organizatora konkursu. 

Jury dokona oceny według ustalonych wcześniej kryteriów. 

• Nagrody: 

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. 

Miejsca I , II i III – honorowane będą dodatkowymi nagrodami rzeczowymi. 

• Termin i miejsce: 

Konkurs ( ocena jury ) odbędzie się w dniu 14 maja 2021 r. w Centrum Kultury i 
Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy , Baranówka 6 , 32-010 Luborzyca. 

Odbiór nagród i dyplomów będzie możliwy w siedzibie organizatora po dniu    20 maja 
2021 r. 

 

• Zgłoszenia: 

Uczestnicy zgłaszani są poprzez wysłanie Karty Zgłoszenia, klauzuli informacyjnej 
RODO oraz nagrania swojego występu w terminie od 30 marca do 7 maja 2021 r.  
wyłącznie na adres: odlotowedzieciaki@wp.pl   lub dostarczenie do organizatora na 
nośnikach ( płyty lub pendrive ) osobiście. 

W przypaku nagrań wokalych wystarczy tylko nagranie audio. 

W przypadku nagrań tanecznych lub sportowych prosimy o dostarczenie krótkiego 
filmu audio-video. 

 

 

• Dane Organizatora i kontakt: 

Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy 

Baranówka 6, 

32-010 Luborzyca 

tel. 12 387-18-11 

mailto:odlotowedzieciaki@wp.pl


e-mail:    ckip@ckip.pl 

• Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Instruktorem CKiP – 
Pawłem Dys ,  tel. 12 387 18 11 

mailto:ckip@ckip.pl

