
REGULAMIN KONKURSU  

 

Pomysł konkursu TALENTY ROKU, powstał na kanwie niezwykłej 

popularności programu telewizyjnego MAM TALENT oraz 

organizowanego od wielu lat przez Miejski Ośrodek Kultury konkursu - 

ZIMOWY MINI PLAYBACK SHOW.        

Do wspólnej zabawy zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz 

gimnazjalnych, chcących zaprezentować swoje umiejętności wokalne, 

taneczne, sportowe, parodystyczne, komiczne, aktorskie itp.. 

Do udziału w konkursie zapraszamy również dzieci i młodzież,  

wszystkich, którzy pragną pochwalić się swoimi nietypowymi 

zainteresowaniami, rzadko spotykanymi umiejętnościami, czyli - 

oryginalnym talentem. 

 

ORGANIZATOR:   

Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 

- konkurs realizowany jest w ramach zadania organizowanego  przez 

Ośrodek – Organizacja  wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci 

i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego z elementami 

profilaktyki uzależnień „MOK-owska KUŹNIA TALENTÓW”. 

 

CELE KONKURSU: 

- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu  

- popularyzacja działań artystycznych 

- promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu 

- integracja dzieci i młodzieży poprzez wspólną, feryjną zabawę 

 

UCZESTNICY: 

-  uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych 

- uczestnicy zimowisk zorganizowanych na terenie miasta  

 

KATEGORIE: 

- TALENTY ROKU 

- MINI PLAYBACK SHOW 

 WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do dnia          

22 lutego 2010 roku (poniedziałek) osobiście lub drogą mailową na 

adres: mok_tm@wp.pl 

Każda placówka może zgłosić najwyżej 2 podmioty wykonawcze       

w każdej kategorii (2 w kategorii TALENTY ROKU, 2 w kategorii 

MINI PLAYBACK SHOW) 

W przypadku chęci zgłoszenia się większej ilości podmiotów 

wykonawczych niż jest to określone w regulaminie prosimy                   

o przeprowadzenie eliminacji w Państwa placówkach. 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Miejskiego 

Ośrodka Kultury ul. Browarna 7, w sekretariatach szkolnych i na 

stronie internetowej: www.mok-tm.pl 

 

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY: 

25 luty 2010 (czwartek) sala kina WŁÓKNIARZ ul. Mościckiego 6 

godz. 9.30 - konkurs TALENTY ROKU 

 

OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCY 

26 luty 2010 (piątek) sala kina WŁÓKNIARZ ul. Mościckiego 6 

godz. 9.30 - „Magiczny Poranek” – pokaz iluzji Jerzego Strzeleckiego   

                                                               (JURA) 

10.15 – ogłoszenie wyników i prezentacje wybranych laureatów  

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Organizator zapewnia: sprzęt nagłaśniający, mikrofony, możliwość 

odtworzenia płyt CD, audio,  Mp3. 

 

WSPARCIE ORGANIZACYJNE: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Projekt realizowany przy udziale środków: 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Mazowieckim 

Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY 

 

mailto:mok_tm@wp.pl
http://www.mok-tm.pl/

