
STRAŻACKIE MAM TALENT  
11.11.2019r. 

 

1. Organizatorzy:  

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice, Gmina Kępice, Zarząd Oddziału 

Miejsko - Gminnego Związku OSP w Kępicach, , Starostwo Powiatowe.  

 

2. Cele konkursu:  

 - wspieranie integralnego rozwoju uczestników w zakresie twórczości 

artystycznej poprzez umożliwianie prezentacji ich umiejętności, 

- wspieranie wychowania młodego pokolenia poprzez formy aktywności 

artystycznej 

- popularyzacja piosenki o tematyce patriotycznej  

- pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju 

- kultywowanie tradycji strażackiej  wśród dzieci i młodzieży  

- wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów między uczestnikami konkursu.  

 

3. Konkurs adresowany jest do jednostek OSP z Powiatu Słupskiego.  

 

4. Terminarz:  

 - Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie zobowiązane są złożyć kartę 

zgłoszeniową do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice wraz z podkładami 

muzycznymi do utworów wpisanych w karcie zgłoszeniowej do dnia 

06.11.2018r.  Odpowiedni wzór karty zgłoszeniowej został rozesłany wraz z 

regulaminem oraz dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w 

Kępicach -  www.biblioteka.kepice.pl  

 

5. Zasady konkursu: 

 - Konkurs odbędzie się  w czterech  kategoriach:  

 pierwsza kategoria   - Scenka kabaretowa  - „U nas w remizie”. Każda 

jednostka OSP przedstawia scenkę kabaretową, skecz lub stand up na 

podany temat. Czas wykonania – maksymalnie 3 min.  

 druga kategoria  - Taniec - „Strażacka zumba”  - Każda jednostka 

przygotowuję taniec – zumbę do dowolnej piosenki. Czas wykonania  - 

maksymalnie 3 min.  

 trzecia kategoria – „Piosenka patriotyczna” – Każda jednostka wykonuję 

jedną piosenkę patriotyczną. Czas wykonania  - maksymalnie 5  minut.  



 Konkurencje sprawnościowe na wesoło – każda zgłoszona jednostka 

weźmie udział w konkurencjach przygotowanych przez organizatorów.  

 

 Prezentację poszczególnych konkurencji oceniać będzie sześcioosobowe 

jury w składzie podanym przez organizatorów. W skład jury wejdą instruktorzy 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice jak również członkowie PSP w 

Słupsku.  

Jury wyłoni najlepsze jednostki OSP w każdej z czterech kategorii oraz laureata 

Grand Prix. Jednostki nie muszą brać udziału we wszystkich konkurencjach, ale  

nagrodę Grad Prix otrzyma jednostka, która weźmie udział i najlepiej wypadnie 

we wszystkich kategoriach.  

- Od werdyktu jury nie ma odwołania.  

- Konkurs odbędzie się 11.11.2019r. (poniedziałek) od godziny 12°° w sali 

widowiskowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kępicach.  
 

6. Informacje dodatkowe:  
 - Kwestie sporne nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy w 
porozumieniu z jury konkursu.  
- Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.  
- Organizatorzy zapewniają podstawowy sprzęt nagłaśniający i odtwarzający. 
- Organizatorzy podczas imprezy mają przewidziany dla wszystkich uczestników 
poczęstunek oraz napoje ciepłe i zimne.  
- Organizatorzy służą radą w zakresie przygotowania pod nr telefonu: 
59/8576870 lub 534 298 949 - Sylwia Ziemska  
 - Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga  organizator.  
 - Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.  
 

7. Kartę zgłoszeniową wraz z podkładami muzycznymi można przesyłać na 
adres: 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice 

ul. Pomorska 1 

77 - 230 Kępice  
lub na e-mail: biblioteka@kepice.pl  
 
 
 

 

 

 

 


