REGULAMIN ŚWIETLICOWEGO KONKURSU
„MAM TALENT”
Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Płochocinie.

Cele konkursu:
 prezentacja talentów i uzdolnień uczniów
propagowanie działań twórczych i artystycznych w szkole
rozwijanie kreatywności uczniów
rozwijanie zainteresowań uczniów
 promowanie młodych talentów

Informacje ogólne:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 – VII, którzy uczęszczają do świetlicy
szkolnej i chcą zaprezentować swoje umiejętności, pasje, osiągnięcia czy też talent w
danej dziedzinie.
2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną, plastyczną lub sportową
(piosenka, gra na instrumencie, taniec, kabaret, sztuka iluzji, recytacja, gimnastyka,
origami, itp.).
3. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się 22.02.2018 r. na terenie
szkoły.
4. Rodzic/opiekun wypełnia z zainteresowanym dzieckiem kartę konkursową,
kwalifikując w ten sposób kandydata do konkursu.
5. Wypełnioną i podpisaną przez rodziców/opiekunów kartę konkursową, zgłaszającą
uczestnika, dostarcza uczeń do organizatora w terminie do 16.02.2018 r.
6. Uczeń przygotowuje pokaz wspólnie z rodzicami/opiekunami, pod ich opieką
i kierunkiem, we własnym zakresie.
7. Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu
i życiu uczestników konkursu oraz publiczności.
8. Do udziału w konkursie zapraszamy wykonawców indywidualnych, jak i grupy
prezentujące swoje zdolności.
9. Prezentacja muzyczna dotyczy jednej piosenki lub utworu, a wykonawca może
wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem. Akompaniament może być
nagrany na płycie CD (płyta CD opisana imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz
tytułem utworu).

10. Uczestnicy konkursu mają obowiązek dostarczyć niezbędne pomoce do swojego
występu przed rozpoczęciem konkursu.
11. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów,
ruchów, tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie
wulgarnych słów.
12. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według wcześniej ustalonej kolejności.
13. Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z wybranych nauczycieli oraz
przedstawicieli uczniów.
14. Trójkę finalistów wyłania jury podczas narady.
15. Po wyłonieniu finalistów przez jury, widzowie konkursu oddają swoje głosy na
jedną osobę/grupę. Każdy widz ma prawo oddać tylko jeden głos. Specjalne losy do
głosowania przygotowuje i rozdaje organizator.
16. Jury podlicza głosy oddane przez publiczność.
17. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są przynieść pisemną zgodę
rodziców/opiekunów na udział w konkursie.

Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego
regulaminu.
2. Nagrody w konkursie zapewnia organizator.

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

