Regulamin konkursu
MOJA PASJA

1. Organizator
Dom Kultury
ul. Armii Polskiej 13
56-200 Góra
tel/fax 65-5432320
e-mail : sekretariat@dkgora.com.pl
2. Cel konkursu:
- promowanie wśród mieszkańców rozwoju osobistego, pasji i zainteresowań,
- popularyzacja twórczości artystycznej,
- nauka planowania czasu i jego efektywnego spędzania,
- autoprezentacja,
- integracja mieszkańców.
3. Warunki konkursu:
- głównym warunkiem udziału w konkursie jest nagranie krótkiej prezentacji przedstawiającej
pasje, zainteresowania, hobby,
- czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min.,
- prezentacja może mieć formę sceniczną (np. taniec, śpiew, gra na dowolnym instrumencie
muzycznym, recytacja, małe formy teatralne, kabaret, pokaz umiejętności sportowych,
akrobatyka, iluzja, inne oraz formę manualną (np. plakat, orgiami, rzeźba, obraz, rysunek,
akwarela, ceramika, inne),
- prezentacja musi być zarejestrowana tylko i wyłącznie na potrzeby konkursu MOJA PASJA,
- do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu
i życiu ludzi oraz zwierząt,
- konkurs kierowany jest do mieszkańców powiatu górowskiego.
4. Czas:
Termin zgłoszeń do 20.05.2022 r.– nagrania AUDIO-WIDEO należy umieścić na portalu
YouTube (film niepubliczny), a następnie przesłać LINK dostępowy wraz z kartą zgłoszenia
(załącznik nr 1) na organizacja@dkgora.com.pl. Każde nadesłane zgłoszenie zostanie
potwierdzone wiadomością zwrotną, w razie nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt
pod nr tel. 695 996 875.
5. Zasady oceny prezentacji konkursowych:
Komisja konkursowa dokona oceny każdej nadesłanej prezentacji indywidualnie, analizując
zaprezentowane umiejętności oraz formę przekazu adekwatnie do wieku. Kierując się
kryteriami min. technicznymi, oryginalnością, estetyką, wkładem pracy, zdolnościami,
sprawności, precyzją itp.

6. Ogłoszenie wyników:
Po wstępnej ocenie przez komisję konkursową laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie
o II etapie konkursu, który odbędzie się stacjonarnie w Domu Kultury w Górze.
7. Nagrody:
Organizator zapewnia nagrodę pieniężną dla zwycięzcy w wysokości 500 zł.
8. Uwagi:




Informacje o konkursie można uzyskać pod telefonem 65 543 23 20, w godzinach
7:00-15:00 od poniedziałku do piątku.
Za ostateczną interpretację regulaminu odpowiada organizator.
Udział w konkursie „Moja pasja” jest równoznaczny z akceptacją warunków
przedmiotowego regulaminu „Moja pasja” oraz dobrowolnym wyrażeniem zgody na
publikację imienia, nazwiska uczestnika oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku,
wypowiedzi (fotografii, zapisu audiowizualnego) bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania w działaniach medialnych prowadzonych przez Administratora oraz
patronów medialnych. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i
powielanie zdjęć w celu dokumentacji oraz promocji i reklamy Placówki. Powyższa
zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów!

