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Regulamin konkursu Pokaż na co Cię stać 

 

 

 

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży w wieku od 8 do 16 roku 

życia, mieszkających w Kluczborku oraz w innych miejscowościach 

należących do gminy Kluczbork i biorących udział w Festynie Parafialnym, 

który odbędzie się 27 sierpnia 2022 r.  

 

 

Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu Pokaż na co Cię stać jest Parafialna Rada 

Duszpasterska parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych  

w Kluczborku, a głównym koordynatorem przygotowania i przebiegu 

w/w konkursu jest Jolanta Smolin. 

2. Celem konkursu jest działalność wychowawcza polegająca na 

stworzeniu uczestnikom konkursu możliwości zaprezentowania 

swoich talentów oraz wyłonienia (w drodze głosowania) talentu 

kluczborskiego oraz dobra zabawa. 

3. Konkurs jest organizowany przy kościele Matki Bożej Wspomożenia 

Wiernych w Kluczborku, na terenie niepublicznym, a więc 

prywatnym, którego wyłącznym właścicielem jest Parafia Matki 

Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. 

Parafia  
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych  
W Kluczborku 
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4. Na dzień 27 sierpnia 2022 r. przewidujemy finały dla 15 osób. Jeżeli 

zgłosi się więcej uczestników, to odbędą się półfinały, które wyłonią  

15 najlepszych uczestników niniejszego konkursu. Data, miejsce  

i przebieg półfinałów zostaną przekazane uczestnikom za pomocą 

maila w terminie do 30 czerwca 2022 r. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. 

 

 

Zasady uczestnictwa: 

1. Uczestnikiem konkursu może być tylko osoba fizyczna, a nie grupa 

osób (np. zespół), która zgłosi swój udział do dnia 31 maja 2022 r. 

2. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres głównego 

koordynatora przygotowania i przebiegu w/w konkursu, tj. na adres 

e-mail: festyn.mbww@gmail.com. 

 

 

Zgłoszenie powinno zawierać:  

• imię i nazwisko osoby występującej; 

• wiek uczestnika; 

• numer telefonu uczestnika; 

• adres e-mail w celu skontaktowania się z uczestnikiem konkursu; 

• tematykę występu (śpiew lub gra na instrumencie, lub taniec, lub 

dana dziedzina sportu; tytuł piosenki, jeżeli takowa będzie 

wykonywana); 

• oraz inne informacje o przebiegu Jego występu (np. co uczestnik 

będzie potrzebował do wykonania występu). 

 

3. Organizatorzy i Koordynator wraz z technikami akustycznymi 

pomagają oraz udostępniają występującym tylko nagłośnienie. 

4. Osoba zgłoszona zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu, może występować tylko indywidualnie (wyklucza się 

jakiekolwiek zespoły). 
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5. Prezentacja występów ma mieć charakter sceniczny; śpiew, taniec, 

gra na dowolnym instrumencie muzycznym, umiejętności 

sportowe/akrobatyczne lub inne. 

6. W przypadku korzystania ze wszelkiego rodzaju podkładów 

dźwiękowych, uczestnik zobowiązany jest nagranie na nośniku, 

opisany imieniem i nazwiskiem oraz tytułem utworu dostarczyć do 

koordynatora w wyznaczonym terminie. O terminie zostanie 

uczestnik poinformowany mailowo. 

7. Przed konkursem finałowym odbędzie się obowiązkowe zebranie 

uczestników w sprawach organizacyjnych. Termin i miejsce zostaną 

podane na adres e-mail. 

8. Występ nie może zawierać treści: obraźliwych, znieważających, 

zniesławiających, wulgarnych, dyskryminujących i innych 

niezgodnych z prawem, a także bezpieczny, niezagrażający zdrowiu  

i życiu. 

9. Czas przeznaczony dla każdego uczestnika to maksymalnie 5 minut. 

10. Uczestnicy prezentują swój talent według kolejności ustalonej przez 

Koordynatora. 

11. Każdy występ zapowiada osoba prowadząca program, wyznaczona 

przez głównego koordynatora przygotowania i przebiegu.  

12. Oceny występów dokona Jury niniejszego konkursu powołane przez 

Koordynatora. W skład Jury konkursu wchodzą 3 osoby.  

13. Zadaniem Jury jest ocena występów uczestników konkursu w skali 

od 1 do 5 punktów. Ocena będzie uwzględniała: sposób prezentacji, 

umiejętności, oryginalność pomysłu, ogólny wyraz artystyczny. 

14. Jury Konkursu, Organizatorzy oraz Koordynator mają prawo 

przerwać występ w dowolnym momencie w szczególności w wyniku 

stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. 

15. Decyzja Jury konkursu o przyznaniu nagrody zwycięzcy  

w/w konkursu jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu. 

16. Wyniki wszystkich uczestników niniejszego konkursu będą 

ogłoszone podczas Festynu Parafialnego 27 sierpnia 2022 r. 
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Nagrody: 

1. W/w konkursie jedna osoba, wyłoniona przez Jury konkursu może 

otrzymać tylko jedną nagrodę. 

2. Nagrodą za uzyskanie pierwszego miejsca w/w konkursie jest – 

(hulajnoga elektryczna). 

3. Laureaci konkursu po naradzie Jury zostaną powiadomieni o decyzji  

i przyznanych punktach przez głównego koordynatora 

przygotowania i przebiegu w/w konkursu, lub przez 

przewodniczącego Jury lub przez osobę wyznaczoną przez 

koordynatora - w czasie trwania Festynu Parafialnego. 

4. Organizator konkursu, postanawia, że uczestnikiem konkursu 

uprawnionym do odbioru nagrody jest tylko ta osoba, której dane 

wskazane są w zgłoszeniu konkursowym. 

 

Pytania dotyczące konkursu proszę kierować via e-mail na adres 

festyn.mbww@gmail.com 

 

 

Kluczbork, dnia 21 kwietnia 2022 r. 

 

 

 

Przewodniczący 

Parafialnej Rady Duszpasterskiej 

Główny Koordynator 

ds. przygotowania i przebiegu konkursu 

 

 

 

   __________________________________ 

    Ks. Proboszcz Wojciech Wąchała 

 

 

 

    __________________________________ 

                                       Jolanta Smolin 

 


