
                                                                 AKADEMIA JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY  
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                                       109 South Crest Ave, Bartlett, IL 60103 ∙ 847 769 9082  
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REGULAMIN  III  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

MŁODYCH TALENTÓW 
   

TERMIN  I  MIEJSCE  KONKURSU 
10 kwietnia 2016 roku o godz. 10:30 

109 South Crest Ave, Bartlett Il  60103 
 
        CEL  KONKURSU 

       1. Rozwijanie zainteresowań uczniów szkół polonijnych 

       2. Spełnianie ambicji artystycznych 

       3. Inspirowanie do samorozwoju 

       4. Wymiana doświadczeń wśród uczestników 

       5. Twórczy rozwój pasji i umiejętności 

       6. Odkrywanie i promowanie talentów wśród dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia 

       7. Dobra zabawa!   

                                             

        ZGŁOSZENIA 

       1. Zgłoszenia uczestników wraz z podkładami na CD (jeśli podkład będzie używany w czasie występu) należy przesłać                          

          do 1 kwietnia 2016 roku na adres :  25941 N. Arrowhead Dr., Long Grove, IL 60060  lub  na adres emailowy:      

           akademiajezykapolskiego@gmail.com    

       2. Czas trwania występu nie powinien przekroczyć 5 minut.  

       3. Każdy z uczestników wykonuje jedną prezentację. 

       4. Każda ze szkół może zgłosić 1 uczestnika  (solo lub zespół) w danej grupie wiekowej. 

 

        UCZESTNICY 

       1. Uczestnikami festiwalu mogą być uczniowie zrzeszeni w szkołach polskich w stanie Illinois. 

       2. UWAGA! W konkursie nie mogą startować uczestnicy, którzy w ubiegłorocznym konkursie zajęli I miejsce, chyba że przeszli   

           do następnej grupy wiekowej. Mogą oni wystąpić w przerwie poza konkursem. 

       3. Uczestnikami festiwalu mogą być soliści lub zespoły. 

       4. Forma prezentacji jest dowolna - śpiew, taniec, gimnastyka, gra na instrumentach, umiejętności  

           manualne, pokaz umiejętności gry aktorskiej, pokaz sprawności fizycznej itp.  

       5. Uczestnicy kwalifikowani będą do następujących grup wiekowych: 

                               I -   uczniowie  w wieku od 6 do 8 lat 

                               II - uczniowie w wieku od 9 do 13 lat 

     III - uczniowie w wieku od 14 do 18 lat.  

 

        PRZEBIEG  KONKURSU  

1. Prezentacje będzie oceniać jury,  które kierować się będzie (w zależności od doboru prezentacji):  

                           ·  ogólnym wyrazem artystycznym 

                           ·  techniką wykonania 

                           ·  interpretacją 

                           ·  doborem repertuaru do wieku i umiejetnosci uczestnika. 

      2.  W każdej kategorii wiekowej będzie przyznane miejsce trzecie, drugie i pierwsze. 

      3.  Organizatorzy zapewniają dyplomy i drobne upominki dla każdego uczestnika oraz nagrody dla zwycięzców.     

        

      SPRAWY  ORGANIZACYJNE 

     1. Organizatorzy zapewniają mikrofony oraz nagłośnienie. 

     2. Akompaniament tylko we własnym zakresie i mogą go stanowić: 

                - podkłady muzyczne na CD (płyta powinna być opisana w imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkoły i przesłana                  

                  ze zgłoszeniem) 

                - akompaniament własny (rodzaj instrumentu powinien być zaznaczony w zgłoszeniu). 

     3. Organizator zapewnia digital piano. 

     4. Publiczność konkursu  stanowić będą osoby biorące udział w festiwalu i osoby im towarzyszące. 

     5. Uczestnicy oraz osoby towarzyszące przyjeżdżają na koszt własny. 

     6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, których dokonywać będzie w porozumieniu z jury. 

     7. Wszystkie dodatkowe wyamagania uczestnikow, niezbedne do realizcji prezentacji, nalezy zaznaczyc na karcie zgloszenowej. 

 
Wszystkie dodatkowe informacje wraz z kartą zgłoszeniową Konkursu Młodych Talentów  można znaleźć na naszej stronie internetowej 

www.akademiajezykapolskiego.org. 


