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REGULAMIN IX WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLADU TWÓRCZO CI ARTYSTYCZNEJ 
 
 

KKUULLTTUURROOMMAANNIIAAKK   

22001155   

Organizator: Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach 

Współorganizator: Powiat Miński 

 

 

 KKUULLTTUURROOMMAANNIIAAKK  IISSTTNNIIEEJJEE  PPOO  TTOO  AABBYY::  

  

  iinnssppiirroowwaaćć  ddoo  ddzziiaałłaallnnoośśccii  aarrttyyssttyycczznneejj,,  

  pprroommoowwaaćć  ttaalleennttyy  ddzziieeccii,,  mmłłooddzziieeżżyy  oorraazz  oossóóbb  ddoorroossłłyycchh  zz  tteerreennuu  MMaazzoowwsszzaa,,  

  wwssppiieerraaćć  ii  aanniimmoowwaaćć  iinntteerrddyyssccyypplliinnaarrnnąą  ddzziiaałłaallnnoośśćć  kkuullttuurraallnnąą,,  

  iinntteeggrroowwaaćć  oossoobbyy  uuttaalleennttoowwaannee  ppllaassttyycczznniiee,,  tteeaattrraallnniiee,,  ttaanneecczznniiee                                                  

oorraazz  wwookkaallnniiee,,  

  uummoożżlliiwwiiaaćć  ttwwóórrccoomm  pprreezzeennttaaccjjęę  iicchh  oossiiąąggnniięęćć,,  

  iinnssppiirroowwaaćć  ddoo  ppoosszzuukkiiwwaanniiaa  nnoowwyycchh  ffoorrmm  pprraaccyy  aarrttyyssttyycczznneejj,,  

  pprroommoowwaaćć  ggmmiinnęę  MMrroozzyy  oorraazz  PPoowwiiaatt  MMiińńsskkii  nnaa  MMaazzoowwsszzuu..  

  

  

Konkurs odbędzie się między 11 a 15 maja 2015 roku. Uczestników poszczególnych                                          

kategorii oceni profesjonalne jury (aktorzy, muzycy, malarze, artyści plastycy, tancerze,                        

choreografowie). Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będą pracownicy GCK. 

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i gadżety, a laureaci nagrody rzeczowe.  

 

Jury przyzna również w każdej kategorii tematycznej: 

 statuetkę „Kulturomaniaka” – jako wyróżnienie dla najlepszego występu, 

 Nagrodę Burmistrza Mrozów dla najwyżej ocenionych przedstawicieli gminy Mrozy. 

Finał konkursu połączony z rozdaniem nagród odbędzie się 24 maja 2015 roku.  

 

Szczegółowe informacje w dalszej części Regulaminu. 
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1111  MMAAJJAA  ––  PPLLAASSTTYYKKAA 
Temat pracy: „Wierzba mazowiecka jako przydrożne arcydzieło” 

  

Celem konkursu jest promowanie krajobrazu Mazowsza, poznawanie jego wyjątkowości i niezwykłych 

walorów przyrodniczych. Przegląd ma na celu uzyskanie prac plastycznych, które ukazują tereny 

Mazowsza z uwzględnieniem przydrożnych wierzb. 

Kategorie wiekowe: 

 przedszkola i klasy „0”, 

 szkoły podstawowe, 

 gimnazja, 

 szkoły ponadgimnazjalne,  

 dorośli. 

     

Warunki udziału w konkursie: 

 zgodność z tematem,  

 uczestnik składa na konkurs jedną pracę,  

 placówka ma prawo nadesłać maksymalnie 3 prace w danej kategorii wiekowej,  

 praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, wykonaną samodzielnie i nieprezentowaną 

wcześniej na żadnych konkursach i przeglądach.  

 

Jury będzie brało pod uwagę: 

 zgodność z tematem, 

 własną interpretację tematu, 

 estetykę wykonania, 

 sposób posługiwania się wybraną techniką, 

 samodzielność, 

 oryginalność w podejściu do tematu. 

 

Format prac: A2, A1. 

Techniki prac: olej, akryl, tempera, gwasz, akwarela, grafika, ołówek, piórko, węgiel, pastela, collage.  

Prace powstałe przy użyciu programów graficznych należy dostarczyć w formie wydrukowanej                          

w formacie A3. Prace z naklejanymi elementami wystającymi (kasza, ziarna, wata, fasola, ryż, itp.) nie 

będą uwzględnione w konkursie. 

Prace należy nadsyłać do 24 kwietnia 2015 r. (decyduje data wpływu do GCK) na adres: ul. A. Mickiewicza 22,                

05-320 Mrozy. Jury oceni prace 11 maja 2015 roku. 
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1111,,  1122  MMAAJJAA  ––  TTEEAATTRR 

Zapraszamy zespoły teatralne: dramatyczne, żywego planu, lalkowe, kabarety, teatry ruchu               

i inne. Dopuszcza się również monodramy. 

 
Kategorie wiekowe: 

 przedszkola i klasy „0”, 

 szkoły podstawowe, 

 gimnazja, 

 szkoły ponadgimnazjalne,  

 dorośli. 

 

Warunki uczestnictwa: 

Temat spektaklu jest dowolny, podobnie jak liczba uczestników. Korzystanie z mikrofonów w trakcie 

przedstawienia nie jest dozwolone, chyba że konieczność ich użycia wynika ze scenariusza sztuki. Każda 

placówka może zgłosić maksymalnie 2 formacje teatralne w danej kategorii wiekowej.  

Maksymalny czas trwania spektaklu: 15 min.  

JURY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PRZERWANIA WYSTĘPU W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA 

REGULAMINOWEGO CZASU TRWANIA SPEKTAKLU. 

Jury weźmie pod uwagę: 

• grę aktorską, jako wykorzystanie umiejętności warsztatowych do wyrażenia emocji, dykcję                       

i operowanie głosem, 

• dostosowanie scenografii i strojów do treści przedstawienia, 

• właściwy dobór ewentualnej oprawy muzycznej. 

 

Termin dostarczenia zgłoszeń: do 24 kwietnia 2015 r. (decyduje data wpływu do GCK). Karty zgłoszeń można 

nadsyłać mailowo (kulturalnemrozy@gmail.com) i pocztą, bądź dostarczyć do biura GCK                                 

(ul. Adama Mickiewicza 22, 05-320 Mrozy). NIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZEŃ PRZESYŁANYCH FAXEM. 

Terminy występów zgłoszonych grup zostaną podane na stronie internetowej  www.kulturalnemrozy.pl               

4 maja 2015 roku. Dzień oraz kolejność występów zostanie ustalona w zależności od liczby zgłoszeń                   

w danej kategorii wiekowej  oraz  z kolejnością wpływania zgłoszeń. 

 

Wymiary sceny: szerokość 7 metrów, głębokość 6 metrów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Apelujemy o niewchodzenie na salę widowiskową podczas trwania występów. 

 

UUwwaaggaa!!  W karcie zgłoszenia należy zaznaczyć wszystkie wymagania techniczne 

dotyczące występu  np. użycie kurtyny, wytwornicy dymu, oświetlenia, liczby krzeseł, 

stołów itd. W przypadku potrzeby używania podczas spektaklu efektów 

dźwiękowych, płytę CD należy dostarczyć do biura GCK bądź przesłać nagrania  

na adres mailowy akustyk.gckmrozy@gmail.com do 24 kwietnia 2015 roku.  

http://www.kulturalnemrozy.pl/
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1133,,  1144  MMAAJJAA  ––  ŚŚPPIIEEWW 
Konkurs skierowany do wokalistów, zespołów wokalnych oraz wokalno-instrumentalnych. 

 

 
 

Kategorie wiekowe: 

 przedszkola i klasy „0”, 

 szkoły podstawowe, 

 gimnazja, 

 szkoły ponadgimnazjalne,  

 dorośli. 

Warunki uczestnictwa: 

Repertuar jest dowolny, Jury w swojej ocenie weźmie pod uwagę dostosowanie go do wieku                                

i możliwości wokalnych oraz interpretacyjnych wykonawców. Dozwolony jest podkład muzyczny: 

nagranie (CD/MP3)  lub akompaniament instrumentalny na żywo. Podkład muzyczny nie może zawierać 

śpiewanej lub granej na instrumencie linii melodycznej (nie dotyczy kategorii przedszkola i klasy „0”). Dana 

placówka może zgłosić maksymalnie 3 wykonawców/zespołów w danej kategorii wiekowej. Dany 

uczestnik może wystąpić indywidualnie i jako członek grupy, nie może jednak wystąpić solo i w duecie. 

Jeśli skład zespołu jest zróżnicowany pod względem wiekowym i trudno go przyporządkować do danej 

kategorii wiekowej prosimy o kontakt z Organizatorem, w celu uniknięcia nieporozumień przy ocenie 

występu przez Jury. Maksymalny czas trwania występu: 5 minut. 
 

W zależności od liczby otrzymanych zgłoszeń Organizator zastrzega sobie możliwość oceniania                          

i nagradzania w podziale na podkategorie: 

 wokaliści i zespoły wokalne, 

 zespoły wokalno-instrumentalne. 

Prosimy o zaznaczenie właściwej podkategorii w karcie zgłoszenia. 

13 maja odbędą się przesłuchania w kategoriach: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, dorośli. 

14 maja – przedszkola, klasy „0”  i szkoły podstawowe. 
 

Spośród starszych kategorii wiekowych – gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, dorośli, jury przyzna 

Nagrodę specjalną: występ 7czerwca 2015 r. na stadionie sportowym w Mrozach razem z gwiazdą Dni 

Mrozów – zespołem Elektryczne Gitary. Przyznanie Nagrody specjalnej nie jest uzależnione od wykonania 

w czasie konkursu utworu z repertuaru zespołu. (Warunkiem przyznania nagrody jest wyrażenie zgody na ww. występ) 

W celu propagowania muzykowania na żywo, Jury może przyznać dodatkowo Nagrodę specjalną                 

za najlepszy występ z akompaniamentem instrumentalnym na żywo, bądź bez towarzyszenia 

instrumentów. 
 

Termin dostarczenia zgłoszeń: do 24 kwietnia 2015 r. (decyduje data wpływu do GCK). Karty zgłoszeń można 

nadsyłać mailowo (kulturalnemrozy@gmail.com) i pocztą, bądź dostarczyć do biura GCK                                      

(ul A. Mickiewicza 22, 05-320 Mrozy). NIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZEŃ PRZESYŁANYCH FAXEM. 

Termin dostarczenia podkładów muzycznych do biura GCK bądź przesłania ich na adres mailowy 

akustyk.gckmrozy@gmail.com – 24 kwietnia 2015 r. 
 

 

Orientacyjne godziny występów zgłoszonych grup zostaną podane na stronie internetowej  

www.kulturalnemrozy.pl 6 maja 2015 roku. 

 

 
 

 

Apelujemy o niewchodzenie na salę widowiskową podczas trwania występów. 

 

 
UUwwaaggaa!!  Niedostarczenie podkładów muzycznych w regulaminowym terminie łączy się           

z dyskwalifikacją z przeglądu.  W karcie zgłoszenia należy zaznaczyć wszystkie 

wymagania techniczne dotyczące występu  liczba krzeseł, mikrofonów, itd. 
 

mailto:akustyk.gckmrozy@gmail.com
http://www.kulturalnemrozy.pl/
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1155  MMAAJJAA  ––  TTAANNIIEECC 
Zapraszamy amatorskie grupy taneczne i solistów tańczących taniec nowoczesny, 

klasyczny, ludowy, współczesny oraz inne formy tańca. 

 

 Kategorie wiekowe: 

 przedszkola i klasy „0”, 

 szkoły podstawowe, 

 gimnazja, 

 szkoły ponadgimnazjalne,  

 dorośli. 

 

Warunki uczestnictwa: 

Dana placówka może zgłosić maksymalnie 2 formacje taneczne w danej kategorii wiekowej. Każda 

grupa (lub solista) może zaprezentować tylko jeden układ taneczny. Reprezentant danej grupy może 

zaprezentować się w układzie solowym bądź w duecie, nie może jednak wystąpić solo i w duecie. 

W każdej prezentacji tancerze mogą  korzystać z rekwizytów i elementów małej scenografii.  

Jeśli skład zespołu jest zróżnicowany pod względem wiekowym i trudno go przyporządkować do danej 

kategorii wiekowej prosimy o kontakt z Organizatorem, w celu uniknięcia nieporozumień przy ocenie 

występu przez Jury. 

 

Maksymalna liczba tancerzy – 25 osób  

Maksymalny czas trwania występu: 

 taniec ludowy i klasyczny – do 15 minut; 

 pozostałe rodzaje tańca – 5 minut. 

 

Jury powołane przez Organizatora oceniać będzie poza wyrazem artystycznym także opracowanie 

choreograficzne, technikę tańca oraz dobór kostiumów i muzyki. 
 

Organizator zastrzega sobie możliwość oceniania i nagradzania w podziale na podkategorie:  

 taniec nowoczesny (Disco, Hip- Hop, Break Dance itp.),  

 taniec współczesny (Jazz Dance, Modern, Show Dance itp.), 

 inne formy taneczne (cheerleaders, taniec ludowy itp.). 

Prosimy o zaznaczenie właściwej podkategorii w karcie zgłoszenia. 

Wymiary sceny: szerokość 7 metrów, głębokość 6 metrów. 
 

Termin dostarczenia zgłoszeń: do 24 kwietnia 2015 r. (decyduje data wpływu do GCK). Karty zgłoszeń można 

nadsyłać mailowo (kulturalnemrozy@gmail.com) i pocztą, bądź dostarczyć do biura GCK                                 

(ul A. Mickiewicza 22, 05-320 Mrozy). NIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZEŃ PRZESYŁANYCH FAXEM. 

Termin dostarczenia podkładów muzycznych do biura GCK bądź przesłania ich na adres mailowy 

akustyk.gckmrozy@gmail.com  –  24 kwietnia 2015 r.  

Orientacyjne godziny występów zgłoszonych grup zostaną podane na stronie internetowej  

www.kulturalnemrozy.pl 6 maja 2015 roku.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Apelujemy o niewchodzenie na salę widowiskową podczas trwania występów. 

 

 

 

UUwwaaggaa!!  Niedostarczenie podkładów muzycznych w regulaminowym terminie łączy się           

z dyskwalifikacją z przeglądu.  W karcie zgłoszenia należy zaznaczyć wszystkie 

wymagania techniczne dotyczące występu:  liczba krzeseł, użycie wytwornicy dymu, itd. 
 

 

mailto:akustyk.gckmrozy@gmail.com
http://www.kulturalnemrozy.pl/
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Ogólne warunki uczestnictwa: 

1. Warunkiem uczestnictwa jest uzupełnienie i oddanie w terminie karty 

zgłoszenia oraz dostarczenie podkładu dla występów wymagających jego 

użycia.  

2. Każda prezentacja musi być zgłoszona na osobnej karcie zgłoszenia. 

3. Koszty przejazdu uczestników na konkurs oraz opiekę nad uczestnikami 

sprawuje instytucja patronująca danej osobie lub zespołowi. Każdy zespół 

powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów. 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na występ w ww. 

dniu (dotyczy kategorii teatr, taniec, śpiew) oraz z wyrażeniem zgody                    

na przetwarzanie danych osobowych, nagrywanie, fotografowanie prac, 

występu na scenie oraz publikowanie ich w prasie, na stronach internetowych 

Organizatorów oraz wystawach organizowanych przez Gminne Centrum 

Kultury z siedzibą w Mrozach, ul. A. Mickiewicza 22, w celach konkursowych. 

5. Organizator zapewnia warunki sceniczne i obsługę techniczną zgodnie                       

z informacjami podanymi przez uczestników na kartach zgłoszenia, w miarę 

posiadanych możliwości technicznych. 

6. Organizator zapewnia wodę dla uczestników – posiłki uczestnicy organizują 

we własnym zakresie. 

7. Decyzja o przyznaniu nagród oraz ich podział należy do Jury, w werdykcie 

znajdzie się uzasadnienie dokonanego wyboru. 

8. Jury zastrzega sobie prawo do krótkiej publicznej oceny uczestników                        

po występie, zachęcamy uczestników i opiekunów do kontaktu z Jury w celu 

omówienia występu. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez opieki 

przedmioty, pieniądze, sprzęt elektroniczny, dekoracje itp. Dodatkowo 

informujemy, że przebieralnie są ogólnodostępne, nie są zamykane na klucz 

ani dozorowane.  

10. Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do wykorzystywania utworów, 

artystycznych z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych                            

ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów. 

11. Kwestie sporne oraz nieujęte w Regulaminie rozstrzyga dyrektor GCK                        

w Mrozach. 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w Przeglądzie! 

Więcej informacji w biurze Gminnego Centrum 

Kultury w Mrozach 

ul. Adama Mickiewicza 22, 05-320 Mrozy 

mail: kulturalnemrozy@gmail.com 

nr tel. 25 757 44 79 
 

mailto:mrozy@gmail.com

