SZUKAMY CIEKAWYCH,
NIESZABLONOWYCH OSOBOWOŚCI,
POSIADAJĄCYCH ROZMAITE
UMIEJĘTNOŚCI I PASJE
Zapraszamy do udziału zarówno debiutantów
jak i osoby mające na koncie pierwsze sukcesy

WYŁONIMY LAUREATÓW W KATEGORIACH:
Małe Talenty - dzieci
w wieku 4-9 lat
Talent Wokalny
Talent Muzyczny - soliści
Talent Wokalno-Muzyczny
- zespoły
Talent Taneczny - soliści i pary

Talent Taneczny - grupy
Talent Niezwykły
Talent Kulinarny
Talent Fotograﬁczny
WYBIERZEMY TAKŻE
Anioła Talentu
Instruktora Tańca

Na zgłoszenia czekamy do 18 marca 2020 roku
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły na
www.poranny.pl/talent i www.wspolczesna.pl/talent
i pod numerem telefonu: 695 308 983

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ WSPANIAŁE NAGRODY

Białystok, 17-02-2020
Szanowni Państwo
Z przyjemnością informujemy, na terenie województwa podlaskiego prowadzony jest plebiscyt „POKAŻ
TALENT”. Polega on na tym, że czytelnicy GAZETY WSPÓŁCZESNEJ i KURIERA PORANNEGO oraz użytkownicy serwisu
internetowego www.wspolczesna.pl i www.poranny.pl dzięki głosowaniu przyznają głosy dla ulubionych wokalistów,
tancerzy, muzyków, fotografów, doceniając także talenty kulinarne, artystyczne oraz najbardziej uzdolnione dzieci w
kategorii Małe Talenty.
Przedsięwzięcie ma na celu wyłonienie i wypromowanie najciekawszej osobowości naszego regionu spośród
osób posiadających różnorodne talenty i umiejętności. Podczas konkursu, profile zgłoszonych osób prezentowane
będą szerokiej publiczności na stronach drukowanych GAZETY WSPÓŁCZESNEJ i KURIERA PORANNEGO, w internecie
na portalu www.wspolczesna.pl i www.poranny.pl i fanpage’u na Facebook’u.
W gronie państwa podopiecznych na pewno są osoby, które pięknie śpiewają, tańczą, grają na
instrumencie, robią świetne zdjęcia, wspaniale gotują lub mają inny, oryginalny talent. Zachęcamy - zgłoście je lub
poproście, by samodzielnie zgłosiły się do naszej akcji.
Jesteśmy przekonani, że akcja stanowi doskonałą formę wyróżnienia oraz promocji talentów z woj.
podlaskiego, ze wszystkich gmin, tych dużych i tych mniejszych, działających indywidualnie i w kołach zainteresowań,
w placówkach typu Domy Kultury, Centra Kultury, Koła Muzyczne.
Byłoby nam niezmiernie miło, gdybyśmy mogli liczyć na współpracę przy tak wielkiej akcji. Liczymy na
wsparcie w zgłaszaniu i promowaniu Państwa podopiecznych. Mamy prośbę o przekazanie informacji o akcji
wszystkim zainteresowanym. Pozwalamy sobie wyrazić nadzieję, że nasz projekt znajdzie u Państwa uznanie i
poparcie.
Wszystkie informacje związane z akcją oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej:
www.wspolczesna.pl/talent oraz www.poranny.pl/talent
W razie potrzeby nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu: 695 308 983 lub
695 308 986.
W załączniki przesyłamy również do wykorzystania plakat promujący akcję.
Z poważaniem
Jarosław Jabłoński
Redaktor Naczelny
Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego
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