
REGULAMIN 

Konkursu twórczości dzięcięcej „Gwiaździsty młyn”

realizowanego  w  ramach  projektu  „Bliżej  siebie.  Trzy  kultury,  jedna  Europa  – 
współpraca  instytucji  kultury,  organizacji  pozarządowych  i  animatorów” 
współfinansowanego  przez Unię  Europejską w  ramach  Programu  Współpracy 
Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007−2013 ze środków Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 

Cele   konkursu:   
- zachowanie i popularyzacja kultury narodowej i tradycji ludowych,

-  stworzenie sąsiedzkiej  atmosfery,  w której  przedstawiciele różnych kultur  darzą wzajemnym 

szacunkiem swoje zwyczaje i wartości, 

- prezentacja przez zespoły ich osiągnięć twórczych, 

- wymiana doświadczeń, zapoznanie się z kulturami innych krajów, 

- stworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju kulturalnego i duchowego oraz wymiany twórczej 

uczestników,

- wyłonienie i wsparcie utalentowanych osób. 

 

Warunki i tryb przeprowadzania konkursu  :  

Wiek uczestników −  5−15 lat.

Na eliminacje konkursowe każdy uczestnik przygotowuje wystąpienie: wykonanie utworu 

wokalnego; gra na instrumencie muzycznym, taniec, gatunki mówione lub in. Czas wystąpienia − 

do 4 minut.

Kryteria oceny:

- technika wykonania;

- umiejętność interpretacji treści utworu muzycznego, inscenizacji;

- zwięzłość i wyrazistość środków wyrazu cech indywidualnych wykonawcy;

- wyrazistość sceniczna, artyzm i kultura wykonania.

W wyniku konkursu jury wyznacza zwycięzców w następujących kategoriach wiekowych: 

(5−7 lat, 8−12 lat, 13−15 lat) w nominacjach: Nagroda główna, Laureaci I, II i III nagrody.

Strona 1 z 2



Instytucje, na bazie których planowane jest przeprowadzenie konkursu:
Miejski Dom Kultury (Городской дом культуры)
Ul. Gogola, 5, Brześć, 224665 

(ул. Гоголя, 5, г. Брест, 224665).

Dyrektor − Aleksandr Macewiło 

wspólnie z:

Centrum kultury i czasu wolnego
Ul. Żukowa, 1

(ул. Жукова, дом 1).

Dyrektor – Paweł Charewicz 

Konkurs będzie przebiegał w 3 etapach.

1 etap (przygotowawczy): 

12.11.2012−31.12.2012 −  twórcze zespoły amatorskie ośrodków kultury przygotowują 

uczestników konkursów do udziału w 2 etapie (wybór repertuaru, przygotowanie uczestników).

2 etap (przeglądy konkursowe):

1.01−31.01.2013 − każdy ośrodek przeprowadza eliminacje konkursowe wśród swoich zespołów 

i wychowanków. 

1.02−31.03.2013 – przeglądy konkursowe uczestników z ośrodków kultury Brześcia, Lublina, 

Lwowa. 

Uczestnicy z innych miast przysyłają nagrania audio lub video wystąpień na płytach do dnia 30 

marca na adres:

Отдел культуры Брестского горисполкома, 

ул. Энгельса, 3, кабинет 416, 224005, г. Брест.

Adres email: brest_ok@mail.ru 

3 etap (podsumowanie):

Podsumowanie konkursów i ocena prac nastąpi do 15 kwietnia − koncert galowy „Planeta 

Lublin − Lwów − Brześć” z udziałem laureatów konkursów. 

W Brześciu impreza zamykająca projekt odbędzie się 27 lipca 2013 roku w ramach wydarzeń 

artystycznych z okazji Dnia Miasta.
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