
    

UCHWAŁA Nr 14 

MŁODZIE ŻOWEJ RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 października 2013 roku 

 
w sprawie organizacji konkursu  
pn. „STAJNIA TALENTÓW” 

 
Na podstawie §4, pkt. 5Uchwały nr 241 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2008 roku 
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Konina i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 58, poz. 1160) z późniejszymi zmianami – Młodzieżowa Rada Miasta 
Konina uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Młodzieżowa Rada Miasta Konina organizuje konkurs przeglądu twórczości konińskiej 
młodzieży pn. „STAJNIA TALENTÓW”. 
 

§ 2.  
 

Regulamin konkursu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3.  
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady. 
 

§ 4.  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 

Przewodniczący  
Młodzieżowej Rady Miasta Konina 

 
 

Bartosz MAŁACZEK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

Załącznik 
do Uchwały Nr 14 

Młodzieżowej Rady Miasta Konina 
z dnia 28 października 2013 roku 

 
w sprawie organizacji konkursu  
pn. „STAJNIA TALENTÓW” 

 
REGULAMIN KONKURSU  
„STAJNIA TALENTÓW” 

 
ORGANIZATOR : 
 
Młodzieżowa Rada Miasta Konina, ul. Wiosny Ludów 6, 62-500 Konin, mrm@konet.pl 
 
WSPÓŁORGANIZATORZY:  
 
Koniński Dom Kultury w Koninie, Plac Wolności 1, 62-510 Konin 
 
CELE KONKURSU:  
 

• Popularyzowanie działań artystycznych, 
• Rozwijanie kreatywności młodzieży,  
• Promowanie modish talentów,  
• Rozwijanie zainteresowań uczniów, 
• promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, 
• wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty 

i umiejętności, 
• zaprezentowanie w środowisku konińskim różnorodnych talentów młodzieży. 

 
 
UCZESTNICY KONKURSU:  
 

• uczestnikami konkursu mogą być uczniowie konińskich gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, 

• w przypadku gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią, organizator będzie wymagał 
zgody podpisanej przez rodziców. 

 
 
FORMA KONKURSU:  
 

• plastyczna 
- rysunek,  
- malarstwo,  
- grafika, 
- fotografia, 
- zdolności manualne 
 

• muzyczna 
- wokalna, 
- zespołowa, 
- instrumentalna, 

 



    

• sceniczna 
- taniec, 
- akrobatyka, 
- pokaz sprawności fizycznej, sportowej, 
- pokaz formy teatralnej, kabaretowej, aktorskiej 

 
INFORMACJE OGÓLNE:  
 
• występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych 
• podczas występu osoba nie może być ubrana prowokacyjnie 
• prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut w przypadku występów indywidualnych   

oraz grup  (opracowana wg własnego pomysłu do podkładu muzycznego wg własnego 
wyboru lub a’capella) 

• uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad 
fizycznych nośnik CD audio z nagraniem podkładu muzycznego 

• uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny 
od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich 

• uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu, chóru, orkiestry, 
grupy innych uczestników lub zwierząt biorących udział w występie 

• uczestnik jest zobowiązany powiadomić o niebezpieczeństwach związanych z jego 
występem, ma dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali 
widowiskowej KDK. Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy 
występu 

• organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony, odtwarzacz 
CD, rzutnik multimedialny (potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie 
zgłoszeń), natomiast wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do 
występu zabezpiecza sobie sam wykonawca 

• warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia  
(w załączeniu) oraz dostarczenie jej do organizatorów  
w nieprzekraczającym terminie do dnia 8 listopada 2013 r. 

• Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez powołane z osób bezstronnych jury. 
 
MIEJSCE REALIZACJI:  
 
Sala widowiskowa Konińskiego Domu Kultury w Koninie,  
Plac Niepodległości 1, 62-510 Konin 
 
TERMIN REALIZACJI:  
 
18 listopada 2013 roku (poniedziałek) 
Godzina 17:00 
 
PRZEBIEG KONKURSU:  
 

• organizator zawiadamia o konkursie szkoły, placówki kulturalno-oświatowe, podaje 
informacje na stronie internetowej miasta Konina, do portali, prasy i telewizji 
regionalnej. 

 
• Do 8 listopada 2013r. - zgłoszenia uczestników chętnych do wzięcia udziału  

w konkursie  
 

• Do 15 listopada 2013 r. – udostępnienie prze organizatorów listy kolejności 
występów  



    

 
• 18 listopada 2013 r. – Przegląd twórczości konińskiej młodzieży pn. „STAJNIA 

TALENTÓW” 
 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE:  
 
W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca oraz zostaną przyznane 
wyróżnienia.  Zostanie przyznana również nagroda publiczności – (o zwycięstwie uczestnika 
decyduje widownia poprzez oddanie głosu na specjalnych kartach). Jury może zdecydować o 
innym rozdziale miejsc. 
 
Osoby nagrodzone, wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali finaliści 
otrzymają dyplomy uczestnictwa. 
 
Decyzja organizatora i jury jest ostateczna i niepodważalna, a uczestnicy konkursu podczas 
całego trwania realizacji konkursu nie mogą dyskutować lub radzić się członków jury w 
żadnej sprawie dotyczącej ich udziału w programie a w szczególności przebiegu występu 
przez nich wykonywanego, ich wyglądu lub prezentowanych umiejętności. 
 
O kolejności występów decydują organizatorzy.  
 
Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie  
i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i TV lokalnej oraz 
innych mediach reklamujących imprezę. 
 
Szczegółowe informacje – Młodzieżowa Rada Miasta Konina 
mrm@konet.pl, facebook.com/mrmkonin 
Osoba do kontaktu – Bartosz Małaczek, tel. 785 940 945. 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



    

Karta zgłoszeniado konkursu 

 „STAJNIA TALENTÓW”  

. 
1. Imię i nazwisko, lub nazwa zespołu, grupy 
 
………………………………………………………………………… 

 
2. Wiek uczestnika (uczestników)  
 
………………………………………………………………………… 
 
3. Nazwa szkoły (placówki)  

 
…………………………………………………………………… 

 
4. Telefon kontaktowy  

……………………………………………………………………. 
 
5. Imię i nazwisko opiekuna 
 
………………………………………………………………………… 
 
6. Nazwa prezentowanej formy 
 
………………………………………………………………………… 
 
7. Czas prezentacji  

…………………………………………………………………… 
 
8. Potrzeby techniczne (ze strony organizatora)  

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

9. Rekwizyty potrzebne do prezentacji (zabezpiecza sam wykonawca – proszę je 
wymienić)  
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

 
10. Informacje o wykonawcy ( dla potrzeb Organizatora i konferansjera) 
 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

 
 

…………………….            ..……………………… 
Miejscowość, data     podpis uczestnika 

 
 
 
 
 



    

ZGODA RODZICÓW NA WYST ĘP OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ  
W KONKURSIE  

 
 
 
 
Wyrażam zgodę na występ mojego dziecka (dzieci) ……………………………………… 

w konkursie „STAJNIA TALENTÓW” organizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta 

Konina. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu. 

 
 
 

……………………. 
Podpis rodziców 

 
 


