
ZARZĄDZENIE Nr 16/2019
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Nędzy

z dnia 15.03.2019 r.

w sprawie: określenia regulaminu oraz zasad uczestnictwa w VI Gminnym
Przeglądzie Młodych Talentów

Na podstawie §7 i §8 Statutu Gminnego Centrum Kultury w Nędzy

zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Wprowadzam Regulamin VI Gminnego Przeglądu Młodych Talentów

organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Nędzy w ramach Festynu
Majowego w Nędzy.

2. Regulamin przeglądu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2
Zgłoszenia uczestników do Przeglądu odbywają się w siedzibie GCK poprzez wypełnienie
przez uczestnika formularza zgłoszenia (zał. Nr 2 do niniejszego Zarządzenia).

§ 3
1. W przypadku zgłoszenia się większej niż 15 liczby podmiotów wykonawczych, dnia

26 kwietnia od godziny 16.00 w GCK w Nędzy będą odbywały się przesłuchania
eliminacyjne do występu w Koncercie Finałowym 2 maja. O wynikach przesłuchań
zadecyduje Komisja powołana przez Dyrektora GCK.

2. Występy uczestników Przeglądu odbędą się 2 maja 2019 roku o godz. 18.00 na terenie
boiska GOSiRu w Nędzy.

§4
Wykonanie zarządzenia powierzam specjalistom ds. organizacji imprez.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



VI GMINNY PRZEGLĄD MŁODYCH TALENTÓWW GMINNYM CENTRUM KULTURY

W NĘDZY

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKÓW

KATEGORIA: ………………………………………………………………………………..

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: ………………………………………………………..

NAZWA ZESPOŁU*: ………………………………………………………………………….

LICZBA UCZESTNIKÓW*:…………………………………………………………………..

*(w przypadku uczestnictwa zespołu proszę podać liczbę uczestników oraz nazwę zespołu)

WIEK: ………………………………………………………………………………………….

ADRES DO KORESPONDENCJI: ……………………………………………………………

TELEFON KONTAKTOWY RODZICA/OPIEKUNA: ……………………………………..

E-MAIL: …………………………………………………………………………….................

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA: ……………………………………………………………

TYTUŁWYSTĘPU: ………………………………………………………………………….

CZAS TRWANIA WYSTĘPU: ……………………………………………………................

ZGODA NA UCZESTNICTWO

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w VI Gminnym Przeglądzie Młodych Talentów organizowanym
przez Gminne Centrum Kultury w Nędzy.

………………………………….

Podpis rodzica/ opiekuna

ZGODA NAWYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie danych osobowych
oraz wizerunku mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii
i dokumentacji filmowej) przez Gminne Centrum Kultury w Nędzy, przy ulicy Strażackiej 2, na potrzeby: VI GMINNEGO
PRZEGLĄDU MŁODYCH TALENTÓWW GMINNYM CENTRUM KULTURY W NĘDZY.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje
wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie w tym na portalach społecznościowych:
blogspot, Facebook, YouTube itp. Gminnego Centrum kultury w Nędzy (informujemy, że serwery serwisu Facebook
znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych
osobowych). Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych.

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

(data i podpis rodzica/opiekuna)

*niepotrzebne skreślić

Gminne Centrum Kultury w Nędzy
ul. Strażacka 2
47-440 Nędza
tel. 32 410 47 70
mobile 506 141 501
NIP 6392003248
REGON 242798973

e-mail: centrum.nedza@gmail.com
www.facebook.com/GCKNędza
www.kulturanedza.blogspot.com

http://www.facebook.com/GCKNędza
http://www.kulturanedza.blogspot.com/


REGULAMIN VI GMINNEGO PRZEGLĄDU MŁODYCH TALENTÓW
W GMINNYM CENTRUM KULTURY W NĘDZY

1. VI Gminny Przegląd Młodych Talentów, nazywany dalej: GPMT, nie ma charakteru
konkursowego. Organizatorem GPMT jest: Gminne Centrum Kultury w Nędzy,
przy ulicy Strażackiej 2, 47-440 Nędza.

GPMT odbywa się 2 maja 2019 roku w godzinach 18:00-19:30, na boisku GOSiR
w Nędzy, podczas Festynu Majowego.
Liczba miejsc ograniczona jest do 15 podmiotów wykonawczych. O możliwości
udziału w koncercie finałowym dnia 2 maja, decydują wyniki przesłuchań
eliminacyjnych.

2. Warunki uczestnictwa w GPMT:
 Uczestnikiem GPMT może być każda osoba lub zespół z terenu powiatu

raciborskiego.
 Udział w GPMT jest otwarty, niezależnie od płci, wykształcenia, czy innych

cech uczestnika.
 Do przeglądu mogą zgłosić się osoby prezentujące następujące formy

wykonawcze:
a. taneczną
b. muzyczno-wokalną
c. aktorsko – estradową.
Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

 Na kartach zgłoszenia należy podać czas trwania występu.
 Uczestnicy do dnia 19.04.2019 roku są zobligowani złożyć zgłoszenie

w Gminnym Centrum Kultury w Nędzy przy ul. Strażackiej 2 wg załączonego
wzoru formularza.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w GPMT za zgodą rodzica/opiekuna
prawnego.

 Prosimy o załączenie do zgłoszenia płyty CD lub pendrive z nagraniem utworu,
podkładu lub w przypadku gry na instrumencie muzycznym ridera
technicznego (ilość mikrofonów, kabli do nagłośnienia instrumentów), według
którego Gminne Centrum Kultury w Nędzy przygotuje potrzebny sprzęt.

Gminne Centrum Kultury w Nędzy
ul. Strażacka 2
47-440 Nędza
tel. 32 410 47 70
tel.kom 506 141 501

e-mail: centrum.nedza@gmail.com
www.facebook.com/GCKNędza
www.kulturanedza.blogspot.com



 Płyty opisujemy w następujący sposób:
Imię i nazwisko uczestnika
Adres
Numer telefonu
Numer utworu
Tytuł wykonywanej piosenki

 W przypadku zgłoszenia się większej niż 15 liczby podmiotów wykonawczych,
dnia 26 kwietnia (w piątek) od godziny 16.00 w GCK w Nędzy będą
odbywały się przesłuchania eliminacyjne do występu w Koncercie
Finałowym 2 maja. O wynikach przesłuchań zadecyduje Komisja powołana
przez Dyrektora GCK.

 Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają drobne upominki oraz dyplomy.

3. Kontakt:
W przypadku pytań prosimy zwracać się pod adres:
Gminne Centrum Kultury w Nędzy
ul. Strażacka 2, 47-440 Nędza
Numer telefonu: 506141501 lub 32 4104770
e-mail: centrum.nedza@gmail.com

4. Postanowienia końcowe:
 Naruszenie przez uczestnika Regulaminu, dyskwalifikuje jego pracę

i powoduje utratę praw do upominku i dyplomu.
 W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy

powszechnie stosowanego prawa.


