
Regulamin konkursu:  

„ODKRYWAMY TALENTY    10 edycja” 

 
1. Organizatorem konkursu jest Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda z siedzibą w 

Darłowie  

2. Miejscem wszystkich występów jest Kino „Bajka” w Darłowie, ul. Morska 56. 

3. Adresatami konkursu są osoby uzdolnione, które chcą zaprezentować swoje umiejętności 

artystyczne szerszej publiczności.  

4. Wiek uczestników – bez ograniczeń.  

5. W konkursie dopuszcza się prezentację wszelkiego rodzaju uzdolnień, nie określa się kategorii.  

6. Każdy uczestnik prezentuje się w Kinie „Bajka”  przed jury w dniu 09 grudnia 2017 r., godzina 

12.00. Uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie o godzinie występu. 

7. Eliminacje odbywają się bez udziału publiczności. 

8. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest  dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie  

07 grudnia 2017 r. (do godz. 15.00) kompletnego formularzu zgłoszeniowego. Formularze 

można składać w siedzibie organizatora:  

Darłowski Ośrodek Kultury  

ul. Morska 56, 76-150 Darłowo   lub na maila d_o_k@wp.pl 

9. Prezentacje odbywają się bez próby technicznej i na odpowiedzialność uczestników. 

10. Organizator zapewnia nagłośnienie, oświetlenie oraz obsługę podczas prezentacji. Zespoły 

przynoszą swój back-line i instrumenty. 

11. Komisja konkursowa (jury) po wysłuchaniu i obejrzeniu wszystkich uczestników wyłoni 

spośród nich finalistów, którzy wystąpią w finale konkursu w dniu 14 stycznia 2018 r. 

12. Podczas finału zostanie wyłoniony zwycięzca. 

13. Jury konkursu przyzna następujące nagrody: 

 1 nagrodę główną –  o wartości 700 zł  

 nagroda publiczności -  o wartości 400 zł  

 nagroda w kategorii do lat 12 - o wartości 400 zł  

 ponadto: 

- zaproponuje możliwość rozwoju uzdolnień pod kierownictwem instruktorów wybranej liczbie 

finalistów 

14. Organizator zastrzega sobie prawo udostępniania mediom informacji o uczestnikach konkursu 

oraz ich prezentacji.  

15. Darłowski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapraszać finalistów do publicznych występów. 

16. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

17. Regulamin jest ogólnodostępny na stronie internetowej www.dokdarlowo.pl oraz w biurze Kina 

“Bajka”.  

18. Załącznikiem do regulaminu jest „Formularz zgłoszeniowy”. 

 



 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 ODKRYWAMY TALENTY 

  

 

 

 

1. Imię, nazwisko uczestnika (uczestników) - jeśli zespół: nazwa zespołu, ilość 

osób, imię nazwisko lidera. 

- ............................................................................................................................. 

- ............................................................................................................................. 

- ............................................................................................................................. 

- ............................................................................................................................. 

- ............................................................................................................................. 

2. Adres zamieszkania (ulica, nr domu, miejscowość)* 

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

3. Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………… 

4. e-mail ................................................................................................................... 

5. Wiek lub przedział wiekowy ................................................................................ 

6. Informacje o uczestniku (uczestnikach). 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

................................................................................................................... 

7. Dziedzina zdolności (zespół muzyczny, solista, duet muzyczny, teatr, akrobatyka, taniec, sport itp.). 

............................................................................................................................. 

8. Wymagania techniczne niezbędne do prezentacji. 

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................  

9. Akceptuję regulamin konkursu. 

 

                                                                                       

 

 

 

Podpis: ............................................... 

 

 

   *W przypadku zespołów prosimy podawać dane lidera lub osoby reprezentującej grupę 


