
 

Projekt „Pracownia Działań Kulturalnych” współfinansowany ze środków Miasta Białystok 

 

 

CENTRUM AKTYWNOŚCI WIELOPOKOLENIOWEJ 

PRACOWNIA DZIAŁAŃ KULTURALNYCH  

PSPiA KLANZA ODZIAŁ BIAŁOSTOCKI 

zaprasza do udziału w przeglądzie talentów dziecięcych 

pt. „DZIECI MAJĄ TALENT!”  

Cele przeglądu: 

- wspieranie i rozwój pasji oraz talentów dzieci i młodzieży; 

- propagowanie pozytywnych wartości, współpracy bez rywalizacji; 

- prezentacja pasji i talentów dziecięcych. 

 

Regulamin przeglądu: 

1. Organizatorem przeglądu talentów dziecięcych jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i 

Animatorów KLANZA Oddział Białostocki z siedzibą w Białymstoku przy ul. Witosa 15 B.  

2. Przegląd skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat z terenu Białegostoku.  

3. Uczestnicy mogą być zgłaszani przez opiekunów prawnych lub placówkę oświatową z terenu 

Białegostoku. 

4. Przedmiotem przeglądu jest zaprezentowanie uzdolnień dziecka ( np. tanecznych, wokalnych, 

sportowych, plastycznych, muzycznych, recytatorskich itp.) podczas odbywającego się w 

placówce Organizatora przeglądu talentów. Uczestnik powinien posiadać własny podkład 

muzyczny do prezentacji. 

5. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie podpisanej karty zgłoszenia (w załączniku) na adres 

Organizatora wraz z próbnym nagraniem występu zapisanym na nośniku elektronicznym  

w postaci pliku wideo lub audio oraz potwierdzenie obecności w dniu przeglądu.  

6. Organizator wyłoni uczestników we wstępnej kwalifikacji przeprowadzonej przez powołane  

w tym celu Jury na podstawie przesłanych wraz z kartą zgłoszenia próbnych nagrań występów.  

O kwalifikacji uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej do 25 maja 2018.  



7. Liczba miejsc jest ograniczona.  

8. Podsumowaniem przeglądu będzie wydarzenie pn. „DZIECI MAJĄ TALENT” w Centrum 

Aktywności Wielopokoleniowej PSPiA KLANZA we wtorek 05 czerwca 2018 o godzinie 17.00.  

9. Oceny występów podczas przeglądu dokona powołana w tym celu międzynarodowa Rada 

Ekspertów. 

10. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do występu w przeglądzie otrzymają zaproszenie na 

bezpłatne warsztaty rozwijające poszczególne uzdolnienia prowadzone przez międzynarodową 

grupę trenerów. Termin warsztatów będzie ustalony w terminie późniejszym. 

11. Karty zgłoszenia wraz z nagraniem można dostarczać osobiście lub listownie do Centrum 

Aktywności Wielopokoleniowej PSPiA KLANZA Oddział Białostocki ul. Witosa 15 B  

lok. 12 15-660 Białystok w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2018 z dopiskiem „DZIECI 

MAJĄ TALENT”. 

Osoba do kontaktu: Dorota Bykowska tel. 570 137 200 (pn.- pt. w godzinach 12.00-14.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE TALENTÓW DZIECIĘCYCH 



 

Projekt „Pracownia Działań Kulturalnych” współfinansowany ze środków Miasta Białystok 

 

pt. „DZIECI MAJĄ TALENT” 

 

Imię i nazwisko uczestnika 
 

 

Wiek uczestnika 
 

 

Rodzaj wykonywanej prezentacji 
 

 

Wymogi techniczne/  

uwagi dotyczące występu 
 

 

Adres uczestnika /Nazwa i adres 

placówki 
 

 

Telefon kontaktowy  

oraz e-mail 
 

 

Imię i nazwisko opiekuna/ 

nauczyciela/opiekuna artystycznego 
 

 

Oświadczenie Rodzica/ Opiekuna 

Ja, niżej podpisany/a zgłaszam udział mojego dziecka ………………………………….............................. 

w przeglądzie talentów dziecięcych pt. „DZIECI MAJA TALENT”, którego organizatorem jest PSPiA 

KLANZA Oddział Białostocki z siedzibą w Białymstoku przy  ul. Wincentego Witosa 15 B lok.12.  

Wyrażam również zgodę na utrwalanie wizerunku mojego dziecka  

oraz przetwarzanie danych osobowych związanych z organizacją przeglądu.  

 

…………………………………………………………………… 

(data, podpis Rodzica/ Opiekuna) 

 


