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Regulamin Przeglądu Artystycznego 

pn. „ŁowiMY lokalne talenty” 

  

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w 

Przeglądzie Artystycznym pn. „ŁowiMY lokalne talenty” zwanym dalej „Przeglądem” 
 

 

§ 2 

Inicjatorem i organizatorem Przeglądu Artystycznego jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa 
 

 

§ 3 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” wpisane do rejestru 

przedsiębiorców KRS pod numerem 0000251264, której akta rejestrowe prowadzi Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, NIP 7372138017, REGON 120839095, e-mail: i.kuzak@lgdlimanowa.eu, 

zwany dalej „Organizatorem”. 
 

 

§ 4 

Regulamin Przeglądu Artystycznego dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego 

oficjalnej stronie internetowej www.lgdlimanowa.eu 

 

 

II. PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY 
 

§ 5 

1. Przegląd Artystyczny skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących obszar 

działania Stowarzyszenia LGD ,,Przyjazna Ziemia Limanowska”. 

  

2. Przegląd Artystyczny zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 

1 KATEGORIA - Uczniowie klas  0 - 4 szkół podstawowych - występ indywidualny 

2 KATEGORIA  Uczniowie klas 5 - 8 szkół podstawowych, III gimnazjum - występ 

indywidualny 

mailto:i.kuzak@lgdlimanowa.eu
http://www.lgdlimanowa.eu/
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3. Obszarem działania Stowarzyszenia LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” są gminy 

wiejskie takie jak: Limanowa, Słopnice, Laskowa, Kamienica, Dobra, Łukowica, Jodłownik, 

Tymbark oraz gmina miejsko – wiejska: Miasto Limanowa.  

 

4. Do Przeglądu Artystycznego mogą zgłosić się uczestnicy, którzy mają niezwykłe 

zdolności w następującej dziedzinie: 

- recytacja wiersza/utworu poetyckiego  

- mowa gwarą 

- śpiew piosenki (bez podkładu muzycznego) 

- tworzenie różnorakich prac plastyczno-manualnych (forma mini wystawy swoich prac). 

 

Czas prezentacji zdolności uczestnika podczas Przeglądu Artystycznego nie powinien 

przekraczać 5 min. 

  

5. Celem Przeglądu Artystycznego jest: 

- popularyzowanie działań artystycznych, 

- rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży,  

- promowanie młodych talentów, 

- rozwijanie zainteresowań, 

- promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.  

 

6. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie Artystycznym jest wypełnienie Formularza 

Zgłoszeniowego, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

 

7. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy należy wysyłać do dnia 14.12.2018 r. drogą 

elektroniczną na adres e-mail: 

i.kuzak@lgdlimanowa.eu lub k.masnica@lgdlimanowa.eu 

bądź dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora (liczy się data wpływu) na adres:  

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” 

ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa 

pokój nr 20 

z dopiskiem: Przegląd Artystyczny pn. ,,ŁowiMY lokalne talenty” 

mailto:i.kuzak@lgdlimanowa.eu
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8. W Formularzu Zgłoszeniowym należy uzupełnić następujące dane:  

- imię i nazwisko uczestnika Przeglądu Artystycznego   

- adres uczestnika Przeglądu Artystycznego   

- kategoria Przeglądu Artystycznego   

- dziedzina Przeglądu Artystycznego   

- imię i nazwisko oraz nr telefonu do rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Przeglądu 

Artystycznego   

- podpis rodzica bądź opiekuna prawnego uczestnika konkursu wyrażającego zgodę na 

uczestnictwo w Przeglądzie Artystycznym   

Dane te będą służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. Zgłoszenia, które będą przesłane bez wymaganego 

Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu nie zakwalifikują się do Przeglądu Artystycznego. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz Zgłoszeniowy stanowi załącznik obowiązkowy. 

 

9. Przegląd Artystyczny zostanie przeprowadzony do dnia 20.12.2018 r. w siedzibie 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”                             

(ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa, pokój nr 20). 

 

10. Nie dostarczenie do siedziby Organizatora Formularza Zgłoszeniowego jest 

jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w niniejszym Przeglądzie 

Artystycznym.  

 

11. Nadesłane po terminie Formularze Zgłoszeniowe do Przeglądu Artystycznego nie będą 

brane pod uwagę, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w 

Przeglądzie. 

 

12. Zgłoszenie swojego udziału w Przeglądzie Artystycznym jest równoznaczne z akceptacją 

Regulaminu w całości przez uczestnika zgłaszającego swój udział w Przeglądzie. Zgłaszający 

swój udział w Przeglądzie zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w 

Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do 

udziału w Przeglądzie.  
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13. Naruszenie przez uczestnika Przeglądu któregokolwiek z warunków podanych powyżej 

wiązać się będzie z niezakwalifikowaniem do Przeglądu lub utraty prawa do nagrody.  

 

14. O dokładnym terminie przeprowadzenia Przeglądu Artystycznego zgłoszeni 

uczestnicy zostaną odpowiednio wcześnie poinformowani telefonicznie przez 

Organizatora.  

 

15. Uczestnikami Przeglądu nie mogą być pracownicy i członkowie firmy Organizatora oraz 

inne osoby biorące bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu 

Przeglądu.  

 

16. Uczestnictwo w Przeglądzie, jak i prawa i obowiązki z nim związane, w tym także prawo 

do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.  

 

17. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny oraz dobrowolny.  

 

18. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie finansowe za uczestnictwo w Przeglądzie. 

 

III. KOMISJA PRZEGLĄDU ARTYSTYCZNEGO I PUBLIKACJA WYNIKÓW 

 

§ 6 

1. Komisja Przeglądu Artystycznego powołana przez Organizatorów składa się z 2-3 osób. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu komisji w trakcie trwania Przeglądu.  

 

2. Przegląd zostanie rozstrzygnięty na posiedzeniu Komisji Przeglądu Artystycznego, która 

wyłoni laureatów Przeglądu i przydzieli im odpowiednie miejsca.  

 

3. Decyzje Komisji Przeglądu Artystycznego są ostateczne.  

 

4. O terminie rozstrzygnięcia Przeglądu Artystycznego Organizator poinformuje 

telefonicznie nagrodzonych i wyróżnionych uczestników Przeglądu Artystycznego.  

 

5. Nagrodzeni oraz wyróżnieni uczestnicy wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi zostaną 

zaproszeni po odbiór dyplomów, nagród i upominków do siedziby Stowarzyszenia Lokalna 
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Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, bądź w inne miejsce znajdujące się na 

terenie Miasta Limanowa.  

 

IV. NAGRODY W PRZEGLĄDZIE ARTYSTYCZNYM 
 

§ 7 

1. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Przeglądu Artystycznego w obu KATEGORIACH 

(miejsca 1 – 15) otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe (w zależności od zajętego miejsca) 

oraz pamiątkowy dyplom. 

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 
 

§ 8 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od 

Uczestnika konkursu Formularza Zgłoszeniowego z przyczyn od niego niezależnych.  

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w 

komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.  

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników 

postanowień niniejszego Regulaminu.  

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika Przeglądu. 

 

Wszelkie informacje na temat niniejszego Przeglądu Artystycznego można otrzymać w 

siedzibie Organizatora: 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” 

ul. Piłsudskiego 20, 34-600 Limanowa 

pokój nr 20 

 

bądź pod numerem telefonu: 

511 091 844 

 

a także wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres: 

i.kuzak@lgdlimanowa.eu lub k.masnica@lgdlimanowa.eu 

 

mailto:i.kuzak@lgdlimanowa.eu
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

  

Formularz Zgłoszeniowy 

Przegląd Artystyczny pn. „ŁowiMY lokalne talenty” 

 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

PRZEGLĄDU 

ARTYSTYCZNEGO 

 

 

 

 

 

ADRES UCZESTNIKA  

 

 

 

 

 

KATEGORIA PRZEGLĄDU 

ARTYSTYCZNEGO 

 

 

□ 1 KATEGORIA - Uczniowie klas  0 - 4 

szkół podstawowych - występy indywidualne 

 

□ 2 KATEGORIA  Uczniowie klas 5 - 8 

szkół podstawowych, III gimnazjum - 

występy indywidualne 

 

DZIEDZINA PRZEGLĄDU 

ARTYSTYCZNEGO 

 

 

□ recytacja wiersza/utworu poetyckiego  

 

□ mowa gwarą 

 

□ śpiew piosenki (bez podkładu 

muzycznego) 

 

□ tworzenie różnorakich prac plastyczno-

manualnych (forma mini wystawy swoich 

prac) 

 

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ NR 

TELEFONU DO RODZICA/OPIEKUNA 

PRAWNEGO UCZESTNIKA 

PRZEGLĄDU ARTYSTYCZNEGO   

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 
podpis rodzica bądź opiekuna prawnego uczestnika konkursu wyrażającego zgodę na wzięcie udziału w organizowanym 

Przeglądzie Artystycznym 


