REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
WIOSENNY „MAM TALENT”

MIEJSCE KONKURSU:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie

ORGANIZATOR:
Zespól nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

CELE KONKURSU:
• popularyzowanie działań artystycznych,
• rozwijanie kreatywności młodzieży,
• rozwijanie zainteresowań uczniów,
• promowanie młodych talentów,
• promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
• wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie
talenty i umiejętności,
• umożliwienie prezentacji swoich pasji,
• promocja szkoły w środowisku lokalnym.

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w
Zalasewie, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania,
pasje, hobby, osiągnięcia czy talent.
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I - III oraz klasy
IV – VIII.

TERMINY KONKURSU:
Wypełnioną i podpisaną przez rodziców kartę zgłoszeniową do konkursu, należy
przekazać w terminie do 5 marca 2022 roku:
• do wychowawców uczniowie klas 0 – III,
• do koordynatorów uczniowie klas IV – VIII.
Preeliminacje – do 10 marca 2022 roku.
I etap – eliminacje wstępne: 15 marca 2022 roku.
II etap – finał: 21 marca 2022 roku.

FORMA KONKURSU:
Film może zawierać:
• śpiew,
• taniec,
• prezentację umiejętności gawędziarskich,
• pokaz umiejętności gry aktorskiej,
• pokaz sprawności fizycznej,
• prezentację treści kabaretowych,
• prezentację małych form teatralnych,
• grę na dowolnym instrumencie,
• recytację,
• występy sportowo-akrobatyczne,
• pokaz umiejętności manualnych lub plastycznych
• inne.
INFORMACJE OGÓLNE:
• Film nie może być dłuższy niż 3 minuty (jeśli Twój film miałby być
dłuższy skontaktuj się z organizatorami).

• W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki
lub utworu.
• W preeliminacjach ocenie zostanie poddana jakość filmu i spełnienie
wymogów formalnych (podpisana zgoda na upublicznianie wizerunku,
wypełnienie karty zgłoszeniowej).
• W eliminacjach talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z
wybranych nauczycieli i przedstawicieli uczniów.
• Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali 1 do 6.
• Dwudziestu finalistów wyłania jury podczas narady, po zakończeniu
występów prezentacji filmów (o wyniku decyduje suma punktów).
• W etapie finałowym talenty uczestników oceniać będzie jury złożone ze
wszystkich uczniów i nauczycieli.
• Każdy uczeń może oddać tylko jeden głos.
• Jury wyłoni po jednym zwycięzcy z poszczególnych dziedzin, wszyscy
uczestnicy otrzymają dyplomy, zwycięzcy nagrody i dyplomy.
• Decyzja Komisji Konkursowej typującej finalistów jest ostateczna.
• Wszystkie nagrania mogą być wykorzystane na potrzeby promocyjne
szkoły.
• Fundatorem nagród jest ……………………………………………….
• Karta zgłoszenia do Konkursu Wiosenny „MAM TALENT!” 2022
znajduje się w załączniku.
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