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Organizator: Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach 

Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim 

 

 

 

 

Miejsce konkursu: Gminne Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 22, 05-320 Mrozy 

 
Przegląd ma charakter konkursowy, skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób 

dorosłych z terenu Mazowsza.  
 

Cele przedsięwzięcia: 

 promocja talentów artystycznych dzieci,  młodzieży oraz osób dorosłych                       

z Mazowsza; 

 edukacja kulturalna – upowszechnianie kultury oraz wspieranie i animowanie 

działalności kulturalnej 

 integracja osób utalentowanych plastycznie, teatralnie, tanecznie oraz 

wokalnie 

  promocja talentów artystycznych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych                         

z terenu Mazowsza 

 promocja Gminy Mrozy oraz Powiatu Mińskiego na Mazowszu 

 

Tegoroczny Przegląd objęty został patronatem Pana Adama Struzika – Marszałka 

Województwa Mazowieckiego oraz Pana Dariusza Jaszczuka – Wójta Gminy Mrozy.  
 

Uczestników poszczególnych kategorii oceni profesjonalne jury (aktorzy, muzycy, malarze, 

tancerze). Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będą pracownicy GCK oraz 

koordynator przedsięwzięcia. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i gadżety, 

a laureaci nagrody rzeczowe. Ponadto w każdej kategorii jury przyzna statuetkę 

„Kulturomaniaka”. Finał konkursu przewidziany jest na 20 maja 2012 r. O tym które                                  

z nagrodzonych zespołów wystąpią podczas finału zadecyduje jury.  

 

Kategorie wiekowe: 

 przedszkola i klasy „0”        ∎   gimnazjum i szkoły średnie  

 szkoły podstawowe     ∎   dorośli 

 

Kategorie tematyczne: 

 

 PLASTYKA:  

Temat pracy: „Mazowiecki Patchwork”. Celem konkursu jest promowanie atrakcyjnych 

walorów Mazowsza, jego krajobrazów, architektury, barw, rękodzieła połączonego                      

z tradycją, czerpiąc inspiracje ze sztuki współczesnej, jak również konfrontacja 

działających plastycznie dzieci, młodzieży i dorosłych. Przegląd ma na celu uzyskanie 

prac plastycznych ukazujących aktualne tendencje w poszukiwaniu własnej drogi 

twórczej artystów; poszukiwanie indywidualności twórczych. 

Warunki udziału w konkursie: 

 zgodność z tematem  

 uczestnik składa na konkurs jedną pracę  

 praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, wykonaną  ręcznie                                 

i samodzielnie 



 

    Format prac: A3, technika płaska: olejna, akryl, tempera, gwasz, akwarela, grafika itp. 

 

Termin nadsyłania prac: do  27 kwietnia 2012 r. (decyduje data wpływu do GCK). 

Jury zbierze się w dniu 07 maja 2012 r. 

Każda praca powinna być opisana pismem drukowanym i zawierać informacje: imię                   

i nazwisko autora pracy, wiek, kategorię, adres (szkoła, instytucja lub indywidualny), 

numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko opiekuna artystycznego, numer telefonu. 

Prace prosimy nadsyłać pod adres : 

Gminne Centrum Kultury 

ul. Mickiewicza 22 

05-320 Mrozy 

 

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie możliwość ich publikacji 

w materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej GCK. Dana placówka może 

zgłosić do 5 prac w danej kategorii wiekowej. Jeden uczestnik może złożyć na konkurs 

jedną pracę. 

 TEATR:  
 

Temat przedstawienia dowolny.  

W przeglądzie mogą brać udział zespoły teatralne: żywego planu, dramatyczne, lalkowe, 

kabarety, teatry ruchu i inne. Liczba uczestników w zespole dowolna. Dopuszcza się 

również monodramy. Maksymalny czas trwania przedstawienia: 20 minut. Dana placówka 

może zgłosić max. 2 formacje teatralne w danej kategorii wiekowej. 

Termin dostarczenia zgłoszeń: do 27 kwietnia 2012 r.  

Termin konkursu: 8 maja 2012 r. – kolejność występów ustalona zostanie zgodnie  

z kategoriami wiekowymi (od najmłodszej do najstarszej) oraz z kolejnością wpływania 

zgłoszeń.  

 

 TANIEC: (taniec towarzyski, klasyczny, ludowy oraz różne formy tańca nowoczesnego, 

współczesnego).  
 

Maksymalny czas trwania występu:  

taniec ludowy i klasyczny – do 15 min. 

Pozostałe rodzaje –  5 minut; 

Dana placówka może zgłosić max. 2 formacje taneczne w danej kategorii wiekowej. 

Każda grupa może zaprezentować tylko 1 układ taneczny. 

Prosimy o dostarczenie podkładów do tańców do biura GCK bądź przesłanie ich na adres 

mailowy do dnia 27 kwietnia 2012 r. 

Termin dostarczenia zgłoszeń: do 27 kwietnia 2012 r. 

Termin konkursu: 9 maja 2012 r. – kolejność występów ustalona zostanie zgodnie  

z kategoriami wiekowymi (od najmłodszej do najstarszej) oraz z kolejnością wpływania 

zgłoszeń.  

 

Uwaga!! Niedostarczenie podkładów muzycznych do 27 kwietnia 2012 r. łączy się                      

z dyskwalifikacją danego zespołu z przeglądu. 

 

 

 



 ŚPIEW: 

Zapraszamy wokalistów, zespoły wokalne oraz wokalno-instrumentalne. Repertuar 

dowolny.  

Dozwolony jest podkład muzyczny: bez linii melodycznej, nagranie (CD/MP3) lub 

akompaniament instrumentalny na żywo. Prosimy o dostarczenie podkładów do biura 

GCK bądź przesłanie ich na adres mailowy do dnia 27 kwietnia 2012 r. 

Maksymalny czas trwania występu: 5 minut. Dana placówka może zgłosić max. 3 

wykonawców w danej kategorii wiekowej. 

W tej kategorii jury przyzna Nagrodę Specjalną: występ w czasie Dni Mrozów 10 czerwca 2012 r. na 

stadionie w Mrozach razem z gwiazdą festynu – Kasią Kowalską. Przyznanie Nagrody Specjalnej nie 

jest uzależnione od wykonania w czasie konkursu utworu z repertuaru artystki. Wybór utworu                               

z repertuaru artystki do wykonania na koncercie zostanie dokonany po wyborze laureata Nagrody 

Specjalnej wspólnie z przedstawicielem agenta artystki zasiadającego w jury konkursu.  Warunkiem 

przyznania Nagrody Specjalnej jest wyrażenie zgody na w/w występ. 

Termin dostarczenia zgłoszeń: 27 kwietnia 2012 r. 

Termin konkursu: 10 maja 2012 r. – kolejność występów ustalona zostanie zgodnie  

z kategoriami wiekowymi – od najmłodszej do najstarszej oraz z kolejnością wpływania 

zgłoszeń.  

 

Uwaga!! Niedostarczenie podkładów muzycznych (w przypadku występów 

wymagających podkładów) do 27 kwietnia 2012 r. łączy się z dyskwalifikacją danego 

zespołu/wykonawcy z przeglądu. 

 

Każda prezentacja powinna być zgłoszona na osobnej karcie zgłoszenia. Orientacyjne godziny 

występów podane zostaną 30 kwietnia 2012 r. na stronie internetowej www.kulturalnemrozy.pl. 

Koszty przejazdu uczestników na konkurs oraz opiekę nad uczestnikami sprawuje instytucja 

patronująca danej osobie lub zespołowi. 

Organizator zapewnia wodę dla uczestników - posiłki we własnym zakresie. 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na występ w w/w dniu (dotyczy kategorii 

teatr, taniec, śpiew).  

 

Wszelkie informacje w biurze GCK: 

koordynator przeglądu: Marta Dąbrowska 

 tel. 025 757 44 79 (9.00-17.00),  

e-mail: kulturalnemrozy@gmail.com 

Zapraszamy.  

 

 

http://www.kulturalnemrozy.pl/

