
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PRZEGLĄD 

ARTYSTYCZNY 

26.04.2019 r. 
GODZ. 1700 

ELIMINACJE W CHOK 



REGULAMIN 

I  Przeglądu Artystycznego 

„SCENA DLA CIEBIE” 

Organizator: 

• Burmistrz Chełmży 

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa  

w Chełmży 

• Chełmżyński Ośrodek Kultury   

 

Cele: 

• prezentacja dorobku artystycznego młodych wykonawców; 

• wymiana doświadczeń i popularyzacja różnych form 

artystycznych; 

• integracja dzieci oraz wymiana doświadczeń 

 

Przebieg – termin imprezy: 

Przegląd będzie przebiegać w dwóch etapach, i tak: 

• Eliminacje – (bez udziału publiczności) wyłonienie najlepszych 

prezentacji do Przeglądu  

• Zgłoszenia do przeglądu przyjmowane będą do dnia 19.04.2019r. 

• Eliminacje odbędą się w dniu 26.04.2019r. w sali Chełmżyńskiego 

Ośrodka Kultury 

• Gala Finałowa z udziałem najlepszych prezentacji wybranych w 

drodze eliminacji 

 

Zasady uczestnictwa: 

• W przeglądzie biorą  udział dzieci szkół podstawowych w wieku  

6 - 12 lat w następujących kategoriach artystycznych: 

- piosenka (soliści, duety, zespoły wokalne) 

- recytacja 

- taniec 

- mini lista przebojów (naśladownictwo gwiazd muzycznych) 

- cyrk, akrobatyka i inne… 

• warunkiem udziału w eliminacjach jest przygotowanie swojej 

prezentacji w jednej z kategorii, 

• czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 minut, 

• maksymalna ilość osób w zespołach - 6  (nie dotyczy grup 

tanecznych), 

• jury powołane przez organizatorów oceniać będzie: 

- wartość artystyczną prezentacji 

- poziom wykonania prezentacji 

- wykonanie i interpretację, 

- kulturę oraz ogólny wyraz artystyczny 

 

Sprawy organizacyjne: 

• uczestnikami Finału są laureaci eliminacji, 

• laureaci  eliminacji  wykonują tę samą prezentację,  

którą pokazywali w trakcie eliminacji, 

• każdy uczestnik  Finału opłaca koszty akredytacji w wysokości 10 zł 

od osoby, 

• organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą wraz  

z obsługą, 

• laureaci Finału otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez 

organizatorów i sponsorów,  

• o podziale nagród decyduje jury; decyzje jury są ostateczne, 

• sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają  organizatorzy 

przeglądu. 

 

Biuro I Przeglądu Artystycznego „SCENA DLA CIEBIE”: 

      Chełmżyński Ośrodek Kultury     

      87-140 Chełmża, ul. Bydgoska 7 

      tel. 0-56  675 61 15 , fax. 056 675 61 33 

      e-mail: chok@poczta.internetdsl.pl ,     

      www.chokus.wordpress.com 

 

Patronat : Urząd Miasta Chełmży, Starostwo Powiatowe w Toruniu 

mailto:chok@poczta.internetdsl.pl
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KARTA ZGŁOSZENIA I PRZEGLĄDU ARTYSTYCZNEGO „SCENA DLA CIEBIE” 

 
1. Imię, nazwisko, nazwa zespołu………………….........………........................................... 

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

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

2. Adres, telefon kontaktowy............................................................................................... 

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

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

3. Prezentowany program …………………......................................................................... 

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

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

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

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

4. Informacje o wykonawcy, osiągnięcia…....................................................................... 

……............................................................................................................................................ 

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

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

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

5. Nazwisko i imię instruktora, opiekuna.............................................................................. 

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

6. Wymagania sprzętowe .................................................................................................... 

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

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

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

 

 

 

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

       podpis wykonawcy             instytucja delegująca 

 

 

 (Prosimy o obowiązkowe i czytelne wypełnienie drukiem każdego punktu)  

    

 

OŚWIADCZENIE 

  
 

Imię i nazwisko ……………………………………..................................................................... 

adres……………………………..……………………………....................................................... 

…………………………………………...………………………..................................................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (ew. 

danych osobowych dziecka) przez Powiatową i Miejską Bibliotekę 

Publiczną im. J. Prejsa, ul. Rynek 4 , 87-140 Chełmża (Chełmżyński 

Ośrodek Kultury) oraz przez innych odbiorców współpracujących 

z PiMBP w Chełmży zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  

o ochronie danych osobowych. 

 

Przetwarzanie danych osobowych będzie dotyczyło danych 

podanych w karcie uczestnictwa oraz później; w trakcie lub po 

przeglądzie. 

 

Osoba, której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, będą one 

wykorzystane w celach związanych z przeprowadzeniem przeglądu, 

udokumentowaniem oraz upublicznieniem  jego przebiegu, wyników 

oraz samego wykonania.  

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone 

korzystanie przez PiMBP w Chełmży z prezentacji wykonywanych 

podczas Przeglądu. 

 

 

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

miejscowość, dnia       podpis 

 


