
 

 

 

 

Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin 

Organizatorzy: Lubelskie Stowarzyszenie Nauczycieli Educatores i               
VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie 

 

 

Regulamin Wojewódzkiego  Konkursu Artystycznego 7. Talent 

10. edycja 
 

Regulamin kategorii wokalno – muzyczno – estradowej 

 

 

I  Cele konkursu 

• odkrywanie talentów artystycznych 

•  promocja i wspieranie uzdolnionej młodzieży 

• umożliwienie uczestnikom debiutu artystycznego 

• możliwość sprawdzenia własnego talentu w szerszym kontekście 

II  Terminarz  

1. UCZESTNICY: uczniowie klasy szóstej, siódmej i ósmej szkoły podstawowej oraz 

uczniowie szkół średnich z województwa lubelskiego.  
2. Należy zaprezentować jeden dowolny utwór: piosenkę, taniec, utwór instrumentalny, 

popis show 
3. Termin  i sposób zgłoszenia - do 28 lutego 2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną 

4. Eliminacje: 6 - 7 marca 2020 r. od godz. 9:00 w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. 

Konopnickiej w Lublinie 

5. Finał: 18 marca 2020 r. w Studio im. Budki Suflera w  Radia Lublin o godz. 10:00 

6. Liczba zgłoszeń jest ograniczona, o zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

7. Kolejność prezentacji będzie podana na stronie internetowej, po weryfikacji 

FORMULARZY ZGŁOSZEŃ. Zmiany ustalonej kolejności prezentacji mogą być 

uwzględnione tylko w wyjątkowych przypadkach. 

III  Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.7lo.lublin.pl należy wypełnić do 

dnia 28 lutego 2020 r.  

2. Czas prezentacji do 7 minut (obowiązuje jedna prezentacja). 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Mogą w nim brać udział zarówno 

pojedyncze osoby, jak i grupy osób.  

UWAGA: W przypadku formy tanecznej należy wziąć pod uwagę niewielki wymiar 

sceny: 5m x 4m). 

4. Uczestnik dostarcza drogą elektroniczną podkład muzyczny w formacie mp3, przesyła go w 

załączniku w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM. Organizator gwarantuje wykorzystanie 

nagrań tylko w celach konkursowych. 

5. Organizator dysponuje mikrofonami oraz pianinem dla potrzeb konkursu.  
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UWAGA: W 

przypadku akompaniamentu „na żywo” uczestnicy zapewniają nagłośnienie instrumentów we 

własnym zakresie. Informację o tym należy podać w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM. 

6.  Można wziąć udział maksymalnie w dwóch różnych prezentacjach (np. tanecznej                              

i wokalnej). Uwzględniając specyfikę zespołów tanecznych, dopuszcza się udział 12 osób tj.                   

6 par. 

7. Uczestnik konkursu winien posiadać aktualną legitymację szkolną. 

8. W przypadku uczestników niepełnoletnich niezbędna jest obecność opiekuna. 

9. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu                       

i ubezpieczenia. 

10.Organizator nie zapewnia wyżywienia.  

III  Miejsce przesłuchań i  prezentacji  i artystycznych 

 

VII Liceum Ogólnokształcące, 20-107 Lublin, ul. Farbiarska 8 (sala gimnastyczna)  

 

IV  Kryteria oceny występów artystycznych 

• dobór repertuaru (repertuar dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych     

uczestników, zgodny z profilem tematycznym edycji) 

• muzykalność, 

• umiejętności wokalne, 

• poczucie rytmu, 

• technika taneczna, 

• ogólny wyraz artystyczny, 

• estetyka i funkcjonalność stroju i obuwia (dotyczy prezentacje tanecznych). 

Organizator powołuje Jury -Komisję Artystyczną, która wyłoni laureatów Konkursu. 

V  Nagrody:  

• nagroda GRAND PRIX za wybitną prezentację. 

• STATUETKI  dla laureatów za zajęcie I miejsca 

• DYPLOMY dla laureatów za zajęcie II i III miejsca we wszystkich kategoriach, (bez 

podziału na kategorie wiekowe), 

• DYPLOMY dla wyróżnionych, 

• DYPLOMY UCZESTNICTWA dla wszystkich uczestników Konkursu oraz ich 

instruktorów. 

VI  Uwagi specjalne 

 

  W uzasadnionych przypadkach organizator konkursu zastrzega sobie możliwość innego 

podziału nagród  i  wyróżnień. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga przewodniczący Jury 
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konkursu oraz 

koordynator. Istnieje także możliwość przyznawania nagród pozaregulaminowych, 

ufundowanych przez sponsorów. Decyzję o przydziale takich nagród podejmuje Komisja 

Artystyczna.  

 

VII Koncert Galowy  

 

Koncert Laureatów (Gala Konkursowa) stanowi artystyczne podsumowanie całego 

konkursu (wszystkich kategorii). Zwyczajowo odbywa się w Studiu im. Budki Suflera 

Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Lublinie. Ze względu na ograniczony czas, 

podczas Koncertu Galowego wystąpią laureaci I miejsc, wybrani zdobywcy II miejsc (oraz 

pozostali nagrodzeni wybrani przez organizatorów). 

Nagrody i dyplomy dla Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego 7. Talent będą 

uroczyście wręczone na Koncercie Galowym. Wyróżnieni odbierają dyplomy poza sceną, przy 

stoliku organizatorów. 

Planowany termin koncertu   -  18 marca 2020 r.  godz. 10:00.  

 

VIII Uwagi końcowe 

 

Laureaci I miejsc poprzednich edycji Konkursu 7. TALENT  mogą wystąpić jedynie poza 

konkursem.  

 

Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wyników Konkursu oraz wykorzystania 

nagrań konkursowych wraz z podaniem nazwisk wykonawców. Dane uczestników                               

i opiekunów będą wykorzystywane jedynie dla potrzeb Konkursu  

 

 

IX Koordynator konkursu: 

 

Dorota Iwanicka – Przybysz 

Adres: dorota.ip@gardenservice.pl 

Tel: 607 – 432 - 034 
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