REGULAMIN
Miejskiego Festiwalu Młodych Talentów w Legionowie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Miejski Festiwal Młodych Talentów odbywa się corocznie w listopadzie
Międzynarodowego Dnia Młodzieży w sali widowiskowej Ratusza w Legionowie.

z okazji

Podstawową rolą Festiwalu jest odkrywanie
i integracja młodzieży z legionowskich szkół.

talentów

i

promowanie

młodych

Festiwal odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowa Miejski
Festiwal Młodych Talentów obejmuje: eliminacje, warsztaty artystyczne, koncert galowy.

ORGANIZATORZY:
- Małgorzata Luzak (radna Rady Miasta Legionowo),
- Miejski Ośrodek Kultury,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2.

WYMAGANIA REGULAMINOWE
1.W

Festiwalu mogą brać udział uzdolnieni artystycznie uczniowie wszystkich
legionowskich szkół ponadpodstawowych oraz uczniowie klas VI i VII szkół
podstawowych.
2.Uczestnicy

Festiwalu mogą zaprezentować następujące formy: występ wokalny,
taniec, gra na instrumencie.
3.Dopuszczalne

są występy solowe oraz zespołowe.

4.Uczniowie

zainteresowani wzięciem udziału w Festiwalu zgłaszają swe kandydatury
do dyrektora swojej szkoły.
5.Listę

uczestników Festiwalu z danej szkoły należy przekazać w formie
pisemnej do Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie, ul. Norwida 10, z
wypełnionymi kartami zgłoszeń (załączone są do Regulaminu) w dniach od 4 do
11 września 2017 roku.

6.Eliminacje,

które wyłonią uczestników koncertu galowego, odbędą się 19 września
2017 w sali widowiskowej legionowskiego ratusza.
7.Na

eliminacje uczestnicy przygotowują dwie prezentacje o różnym charakterze
ukazujące skalę możliwości młodego artysty.
8.Jury

zastrzega sobie prawo, w przypadku awansowania uczestnika eliminacji do
koncertu finałowego, wyboru jednego spośród prezentowanych utworów.
9.Lista

uczestników koncertu finałowego, wyłonionych podczas eliminacji, zostanie
przesłana do zainteresowanych placówek oświatowych.
10.Laureaci

eliminacji wezmą udział w warsztatach (finansowanych przez władze
miasta) doskonalących ich umiejętności (wokalne, ruchowe, dykcję)
i przygotowujących ich do koncertu galowego.
11.Koncert

galowy jest formą wyróżnienia i możliwością zaprezentowania swojego
talentu szerokiej publiczności.

Wszelkie pytania proszę kierować do Małgorzaty Luzak – tel.: 509 469 222
lub do Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie – tel.: 504 219 347 (Robert Żebrowski).

Organizatorzy Festiwalu
Małgorzata Luzak (radna Rady Miasta)
Miejski Ośrodek Kultury
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

