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              „MAM TALENT” 

 

 

 

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 – VII oraz oddziałów 

gimnazjalnych, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje 

zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent. 

2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub plastyczną (piosenka, 

taniec, przemówienie, kabaret, iluzja, plakat, orgiami, rzeźba itp.). 

3. Konkurs składa się z dwóch etapu:  wstępne eliminacje oraz finał. 

4. Zainteresowani uczniowie wypełniają kartę konkursową (załącznik numer 1), 

kwalifikując w ten sposób kandydata do konkursu. Wypełnioną i podpisaną 

przez rodziców kartę konkursu, dostarczają Wiktorii Bulik - 

przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego w terminie do 27 kwietnia 

2018 r. 

5. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy 

prezentujące swój talent.  

6. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut, w przypadku wystąpień 

indywidualnych i grup do 3 osób. Dopuszcza się prezentacje dłuższe, do 10 



minut w przypadku wystąpień grup powyżej 3 osób prezentujących treści 

kabaretowe lub małe formy teatralne. 

7. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub 

utworu, a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub 

zespołem. 

8. Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają 

zdrowiu i życiu uczestników konkursu oraz publiczności. 

9. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, 

ruchów, tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie 

wulgarnych słów. 

10. Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z uczniów szkoły. 

11. Podczas eliminacji wstępnych jury przyznaje punkty za każdy występ w skali 

0 do 5. 

12. Finalistów wyłania jury podczas narady, po zakończeniu występów.                

O wyniku decyduje suma punktów. 

13. W etapie finałowym widzowie konkursu oddają swoje głosy na jedną osobę. 

Każdy widz ma prawo oddać tylko jeden głos, wrzucając specjalny los            

do przygotowanej urny. Losy innego pochodzenia nie będą liczone. 

14. Jury podlicza głosy oddane przez publiczność. Wygrywa uczestnik, który 

zebrał największą ilość głosów spośród publiczności. 

15. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród nastąpi   

21 czerwca 2018 r. 

 

 

Zapraszamy do udziału! 

 

Organizator:   

Samorząd Uczniowski 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU „MAM TALENT” 

do dnia 27 kwietnia 2018 r. 

Imię, nazwisko uczestnika………………………………………………………………… 

lub imiona i nazwiska członków………………………………………………………….. 

Nazwa grupy, jeśli dotyczy………………………………………………………………… 

Klasa i wiek…………………………………………………………………………………... 

Kategoria – właściwe podkreśl   • Talent sceniczny 

      • Talent muzyczny 

      • Talent plastyczny 

Krótki opis występu ……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Czas…………………………………………………………………………………………… 

Materiały niezbędne do występu………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów 

 Zgadzam się na udział mojego dziecka w Szkolnym Konkursie „Mam talent” oraz 

publikację jego zdjęcia, imienia i nazwiska na stronie internetowej szkoły.  

 

        …………………………………… 

                podpis rodzica 


