
DUŻY TALENT W MAŁYM CIELE czyli przegląd talentów scenicznych TALENCIK 

Każdy z nas ma jakiś talent, niektórzy nawet kilka. Bywa również tak, że swój talent 

odkrywamy bardzo późno lub wcale. To bez dwóch zdań ogromna strata. By nie zmarnować 

tego, co w nas najlepsze, musimy nauczyć się poznawać samych siebie i nie bać się dzielić 

swoimi umiejętnościami z innymi. Najlepiej od najwcześniejszych lat. 

Ta idea przyświecała nam tworząc regulamin Przeglądu Talentów „Talencik”, skierowanego 

do najmłodszych mieszkańców Gminy Strzelin. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób wiele 

ukrytych zdolności „ujrzy światło dzienne”. Oferta skierowana do przedszkoli, oddziałów 

zerowych oraz klas I-III. Przegląd Talentów potrwa od 17 do 18 maja w godzinach porannych. 

W tym czasie odwiedzą nas dzieci niemal ze wszystkich przedszkoli oraz klas I-III, które 

zaprezentują swoje talenty na dużej scenie w sali widowiskowej. Kto wie, może się okaże, że 

mamy w Strzelinie prawdziwe Gwiazdy  

Poniżej prezentujemy regulamin, który jest  dostępny również na stronie kulturastrzelin.pl 

oraz na naszym Facebooku. 

1/ Przegląd nie jest konkursem. Dzieci nie rywalizuj ze sobą, jedynie prezentują swoje 
talenty. 

2/ Dopuszczone do przeglądu będą jedynie występy solowe, trwające maksymalnie 5 minut 
na osobę. 

3/ Przegląd dotyczy następujących kategorii: taniec, śpiew, gra na instrumencie, recytacja, 
gimnastyka artystyczna, sztuka cyrkowa, występ teatralny/kabaretowy. 

4/ Występ powinien być profesjonalnie przygotowany. Podkłady muzyczne, rekwizyty, stroje 
we własnym zakresie. 

5/ Organizator zapewnia scenę wyposażoną w sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy oraz 
obsługę. 

6/ Grupa, do której uczęszcza dziecko będzie podczas przeglądu stanowiła publiczność. 

7/ Udział w przeglądzie jest bezpłatny. 

9/ Przegląd będzie trwał od  do 17 do 18 maja 2023 roku. Terminy umawiane indywidualnie z 
placówkami po dokonaniu zgłoszenia. 

10/ Organizator wymaga pisemnej zgody Dyrekcji oraz Rodziców/Opiekunów prawnych na 
wzięcie udziału dziecka w przeglądzie. 

11/ Zgłoszenia przyjmujemy do końca kwietnia 2023 pod nr telefonu 71 392 15 43, mailowo 
sekretariat.kultura@strzelin.pl 

ZAPRASZAMY   
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