IV SZKOLNY KONKURS „MAM TALENT” 2018
REGULAMIN
Organizatorzy konkursu:
Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach
Koordynatorki:
Dla klas 0-III SP:
Dla klas IV-VII SP i II-III Gimnazjum:

p. Anna Matejuk
p. Alina Stencka

Cele konkursu:







Rozwijanie zainteresowań i kreatywności uczniów
Umożliwienie prezentacji swoich pasji
Popularyzacja działań artystycznych w szkole
Promocja ciekawych form spędzania czasu wolnego
Promowanie młodych talentów
Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Postanowienia ogólne:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0–VII szkoły podstawowej oraz klas II i III
gimnazjum, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje,
hobby, osiągnięcia, umiejętności i talenty.
2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub artystyczną:
- śpiew,
- gra na dowolnym instrumencie,
- taniec,
- działania plastyczne (malarstwo, rysunek, rzeźba itd.)
- pokaz umiejętności gry aktorskiej,
- pokaz sprawności fizycznej,
- kabaret,
- recytacja,
- występy sportowo-akrobatyczne,
- zdolności manualne,
- iluzja,
- inne talenty.
3. Terminy:
dla klas 0-III SP - 08 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 17.00
dla klas IV-VII SP oraz II i III gimnazjum 09 maja 2018 r. (środa) o godz. 17.00
4. Miejsce konkursu: sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Michałowicach.
5. Wypełnioną i podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów KARTĘ
ZGŁOSZENIA DO KONKURSU należy przekazać w terminie do 27 kwietnia 2018 r.
do koordynatorek (uczniowie klas 0-III do p. Anny Matejuk, uczniowie klas IV-VII
i gimnazjum do p. Aliny Stenckiej).
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6. Do konkursu dopuszczone zostaną jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu
uczestników konkursu oraz publiczności.
7. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące
swój talent.
8. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut. W przypadku działań plastycznych
oraz innych dłuższych form, po uzgodnieniu z organizatorami, dopuszczone mogą być
prezentacje dłuższe.
9. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu,
a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub z zespołem. Podkład
muzyczny musi być nagrany na płycie CD lub na pendrive w formacie mp3 i dostarczony
do koordynatorek co najmniej jeden dzień przed występem tj. 07 maja 2018 r.
10. Uczestnicy konkursu mają obowiązek dostarczyć niezbędne pomoce do swojego występu
(akompaniament, akcesoria, materiały papiernicze i inne itp.) dzień przed występem.
W przeciwnym wypadku uczestnik może być niedopuszczony do udziału w konkursie.
11. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów,
tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów.
Nie można być również ubranym prowokacyjnie.
12. Uczestnik musi dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali.
13. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, odtwarzacz CD, rzutnik
multimedialny, sztalugi, materace (potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie
zgłoszenia).
14. Wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam
wykonawca.
15. Talenty uczestników oceniać będzie jury.
16. Jury ma prawo przerwać występ w dowolnym momencie.
17. W zależności od ilości i rodzaju zgłoszeń jury może ustalić kategorie występów.
18. Po zakończeniu występów jury przyznaje nagrodę Grand Prix dla szczególnie
wyróżniającego się uczestnika jak również w każdej kategorii I, II i III miejsca oraz
wyróżnienia.
19. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się
na zakończenie roku szkolnego.
20. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, zaś wyróżnione osoby również statuetki lub
skromne nagrody rzeczowe.
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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 mogą być nagrywane lub fotografowane na potrzeby
promocyjne Szkoły.
4. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Michałowicach.
Poniżej (na stronie 4 regulaminu) znajduje się karta zgłoszeniowa do konkursu, którą
należy wypełnić i podpisać przez rodziców/prawnych opiekunów, a następnie przekazać
w terminie do 27 kwietnia 2018 r. do koordynatorek (uczniowie klas 0-III do p. Anny
Matejuk, uczniowie klas IV-VII i gimnazjum do p. Aliny Stenckiej).
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Karta zgłoszeniowa do IV Szkolnego Konkursu
„MAM TALENT 2018”
1. Imię i nazwisko, lub nazwa zespołu, grupy………………………………………..............
2. Wiek uczestnika (uczestników), klasa…………………………………………………….
3. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna ………………………………………………………..
4. Telefon kontaktowy rodzica / opiekuna …………………………………………………..
5. Nazwa prezentowanej formy artystycznej ……………………………………………….
6. Czas prezentacji ………………………………………………………………………........
7. Potrzeby techniczne (ze strony organizatora)…………………………………...................
..................................................................................................................................................
8. Rekwizyty potrzebne do prezentacji (zabezpiecza sam wykonawca
– proszę je wymienić).............................................................................................................
................................................................................................................................................

………………………..

………………………………

Miejscowość, data

podpis uczestnika

ZGODA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA WYSTĘP OSOBY
NIEPEŁNOLETNIEJ W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na występ mojego dziecka (dzieci) w konkursie „MAM TALENT 2018”
organizowanego przez nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem* konkursu.
…………………………….
Podpis rodzica / opiekuna prawnego
*Regulamin znajduje się na stronie internetowej szkoły www.spmichalowice.pl
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