
KONKURS „ SILESIA EQUESTRIAN TALENTS 2017” 

Konkurs „ SILESIA EQUESTRIAN TALENTS 2017” ma na celu prezentację talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży. 

Jury oceni w prezentacji talent i umiejętności uczestnika. 

Cele konkursu: 

- popularyzacja uzdolnień młodych ludzi, 

- promocja alternatywnych form spędzania wolnego czasu, 

- rozwijanie kreatywności i otwartości wśród uczestników, 

- umożliwienie prezentacji  swoich talentów. 

Postanowienia ogólne: 

• konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat, którzy chcą zaprezentować 

swoje talenty i umiejętności 

• do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy reprezentujące swój talent 

• prezentacja może mieć formę sceniczną (taniec, sport, iluzja, kabaret), muzyczną (gra na 

instrumencie, śpiew) lub inną ustaloną wcześniej z organizatorem 

• konkurs składa się  z jednego etapu, który odbędzie się 22 lipca 2017 na terenie zielonym Hotelu 

Jakubus o godz.14.00 

• do konkurs dopuszczone zostaną tylko  te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu uczestników 

konkursu i publiczności 

• warunkiem uczestnictwa  w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go 

pocztą tradycyjną lub na adres mailowy: Jakubus@jakubus.pl  albo osobiste złożenie w recepcji Hotelu 

Jakubus, Jakubowice 36, 46-113 Wilków do dnia 12.07.2017 

• prezentacja nie powinna być  dłuższa niż 5 minut w przypadku występów indywidualnych i grup do 3 

osób. Dopuszcza się występy trwające do 10 min w przypadku grup powyżej 3 osób 

• w przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy 1 utworu, piosenki, który wykonawca może 

wykonać  z własnym zespołem, akompaniamentem zapisanym na nośniku pamięci 

• w czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców oraz 

wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów 

• uczestnicy prezentują swoje umiejętności według wcześniej udostępnionego scenariusza 

• talenty wykonawców oceniać będzie powołane do tego celu jury, przyznawać  za każdy występ punkty 

w skali od 1 do 5 

• jury ma prawo przerwać występ w każdym momencie 

• jury wyłoni troje finalistów podczas narady, po zakończeniu występów 

• ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i nagród rzeczowych odbędzie się na oficjalnej arenie Silesia 

Equestrian 

• finaliści będą mieli także możliwość zaprezentowania się 23 lipca 2017 podczas finału Silesia 

Equestrian na arenie głównej. 

Postanowienia końcowe: 

• uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu 

• uczestnikowi konkursu nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, świadczenie 

pieniężne za udział w konkursie 

• decyzja jury jest ostateczna 

• wszystkie występy będą fotografowane bądź nagrywane na potrzeby promocji konkursu. 


