REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „TALENT SHOW”
Organizatorem konkursu są nauczyciele: Łukasz Pytlakowski, Paulina Misztal, Jolanta Surała,
Beata Wesołowska, Agnieszka Kuzniecow.
Cele konkursu:
• Popularyzacja działań artystycznych w szkole
• Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego
• Rozwijanie kreatywności uczniów
• Rozwijanie zainteresowań
• Umożliwienie prezentacji swoich pasji
Postanowienia ogólne:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII, którzy chcą zaprezentować na forum
szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent.
2. Konkurs będzie miał formę online, aby uniknąć gromadzenia się uczniów.
3. Występy kandydatów będą odbywały się w szkole i będą nagrywane kamerą video.
4. Prezentacja może mieć formę sceniczną lub muzyczną z akcentem świątecznym
(piosenka, taniec, kabaret, iluzja, pokaz sportowy itp.)
5. Konkurs składa się z dwóch etapów (przesłuchania wstępne, które nie będą emitowane
na stronie szkoły i finał), które odbędą się na terenie naszej szkoły. (terminy do
ustalenia)
6. Rodzic/opiekun wypełnia z zainteresowanym uczniem Kartę Konkursową (załącznik
numer 1), z wypełnioną Kartą Konkursu uczeń może się zgłosić na przesłuchanie
wstępne.
7. Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i
życiu uczestników konkursu.
8. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące
swój talent. Dopuszcza się udział w prezentacji całej klasy.
9. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut, w przypadku wystąpień
indywidualnych i grup do 3 osób. Dopuszcza się prezentacje dłuższe, 10 minutowe w
przypadku wystąpień grup powyżej 3 osób prezentujących treści kabaretowe lub małe
formy teatralne.
10. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a
wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem.
Akompaniament może być nagrany na płycie CD lub pendrive, opatrzone imieniem i
nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem.
11. Uczestnicy konkursu mają obowiązek dostarczyć niezbędne pomoce do swojego
występu (akompaniament, rekwizyty itp.) w dniu poprzedzającym przesłuchania. W
przeciwnym wypadku uczestnik może być niedopuszczony do udziału w konkursie.

12. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów,
tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów.
13. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej kolejnych
numerów.
14. Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca konkurs.
15. Koniec występu ogłasza sygnał dźwiękowy.
16. Talent uczestników oceniać będzie jury złożone z wybranych nauczycieli.
17. Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali od 0 do 5. Punkty są dopisywane do
Karty Konkursu.
18. Trójkę finalistów wyłania jury podczas narady, po zakończeniu występów.
19. Po wytypowaniu trójki finalistów, widzowie konkursu oddają swoje głosy (w formie
elektronicznej poprzez stronę internetową szkoły) na jednego z trzech wyłonionych
przez jury finalistów. Głosowanie będzie możliwe przez godzinę od momentu
ogłoszenia trójki finalistów.
20. Wygrywa uczestnik, który zebrał największą ilość głosów spośród publiczności.
21. W podanym wcześniej terminie, odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników i
wręczenie dyplomów oraz nagród.
22. Wszyscy uczestnicy konkursu zobowiązani są przynieść pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów na udział oraz publikację jego wizerunku nagrania, zdjęcia, imienia i
nazwiska na stronie internetowej szkoły.
Postanowienia końcowe:
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego
Regulaminu.
2. Decyzja Komisji Konkursowej, typującej finalistów jest ostateczna.
3. Wszystkie występy dzieci będą nagrywane na potrzeby przeprowadzenia konkursu.
4. Nagrody w konkursie zapewnia organizator za porozumieniem z dyrekcją Szkoły.

