REGULAMIN
SZKOLNEGO PRZEGLĄDU TALENTÓW 2018

Każdy z nas talent ma!
ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie.
CELE:










popularyzowanie działań artystycznych dzieci i młodzieży,
rozwijanie kreatywności uczniów,
promowanie młodych talentów,
rozwijanie zainteresowań,
Umożliwienie prezentacji swoich pasji,
zaprezentowanie w środowisku szkolnym i lokalnym różnorodnych talentów,
integracja zespołu szkolnego,
promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Postanowienia ogólne:
§1
Przegląd skierowany jest do uczniów klas I – VII, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły
swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia, talent.
§2
Prezentacja może mieć formę:
- wystawy prac przygotowanej przez uczestnika,
- prezentacji multimedialnej o swoim talencie,
- pokazu różnych umiejętności np. : wokalnych, tanecznych, plastycznych, manualnych,
recytatorskich, aktorskich,
- pokazu sprawności fizycznej,
- prezentacji treści kabaretowych,
- gry na dowolnym instrumencie,
- inne . . . np. układanie kostki Rubika
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§3
Uczestnicy mogą zaprezentować się samodzielnie lub w grupie kolegów, koleżanek lub z
członkiem rodziny, czyli - Nasza Rodzina talent ma.
§4
Prezentacja talentów odbędzie się 15.05.2018 r. w ramach integracji środowiska szkolnego.
§5
Wychowawca klasy wypełnia z zainteresowanym uczniem kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1),
kwalifikując w ten sposób kandydata do prezentacji talentów.
§6
Wypełnioną i podpisaną przez rodziców kartę zgłoszeniową, uczestnik dostarcza do
organizatora w terminie do 27 kwietnia 2018 r. :
- uczniowie klas I-III do p.Iwony Żak s.15
- uczniowie klas IV-VII do p. Moniki Burskiej s.134 i p. Elżbiety Szamałek s. 224 lub 232

§7
Do

prezentacji

dopuszczone

zostaną

jedynie

te

występy,

które

nie zagrażają zdrowiu i życiu uczestników oraz publiczności.
§8
Prezentacja na scenie nie powinna być dłuższa niż 5 minut, w przypadku wystąpień
indywidualnych i grup do 3 osób. Dopuszcza się prezentacje dłuższe, po uzgodnieniu
z organizatorem.
§9
W przypadku utworu muzycznego lub piosenki wykonawca może wystąpić z własnym
akompaniamentem lub zespołem. Akompaniament lub podkład może być nagrany na płycie CD
lub pendrive, opatrzony imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem.
§10
Przed

Przeglądem

odbędzie

się

obowiązkowe

zebranie

uczestników

w

sprawach

organizacyjnych. Sala i godzina zebrania będzie podana później.
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§11
Uczestnicy są odpowiedzialni za swoje prace, rekwizyty i sprzęty wykorzystywane do
prezentacji.
§12
Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony odtwarzacz CD, rzutnik
multimedialny; (potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszeń).
§13
W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców oraz
wykorzystanie piosenek naruszających podstawowe zasady kultury lub prawo innych osób do
szacunku czy używanie wulgarnych słów.
§14
Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej kolejnych numerów.
§15
Po pokazie wszystkich uczestników widzowie

przeglądu

oddają swoje głosy na jedną,

wybraną, prezentację. Każdy widz ma prawo oddać tylko jeden głos, wrzucając do
przygotowanych pojemników specjalny los. Losy innego pochodzenia nie będą liczone.
§16
Zespół wytypowany przez organizatora podliczy oddane głosy publiczności na każdy
zaprezentowany występ.
§17
Pokaz, który zbierze największą ilość głosów spośród publiczności, otrzymuje puchar „TALENT
2018”. Wszyscy uczestnicy przeglądu talentów otrzymają dyplomy z okazji uczestnictwa
w Szkolnym Przeglądzie Talentów.
Postanowienia końcowe:
§1
Uczestnictwo w Szkolnym Przeglądzie Talentów oznacza wyrażenie zgody na warunki
niniejszego „Regulaminu”.
§2
Wszystkie występy będą nagrywane bądź fotografowane na potrzeby promocyjne Szkoły.
Zapraszamy do udziału w zabawie!
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Załącznik 1
Karta zgłoszeniowa
do
SZKOLNEGO PRZEGLĄDU TALENTÓW 2018
Każdy z nas talent ma!
1. Imię i nazwisko lub nazwa zespołu, grupy, wiek uczestnika/ów:

........................................................................................................................…………..
…....................................................................................................................…………..
2.

Nazwa prezentowanej formy:
…………………..................................................................................................………....

3. Czas prezentacji:

…………………………........................................................................................……….
4. Krótki opis prezentacji/ forma (występ na scenie, wystawa, bieżący pokaz):

.…………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………..
5. Potrzeby techniczne:

……………………………….............................................................................................
.........................................................................................................................................
6. Rekwizyty potrzebne do prezentacji (zabezpiecza sam wykonawca, proszę je wymienić):

.............................................................................................................................................
......................................................................................................…………………………….
7. Telefon kontaktowy do uczestnika / opiekuna ………...........................................................…

8. Informacje o wykonawcy / autorze (na potrzeby organizatora i konferansjera, np. Kasia
śpiewa od 3 roku życia, zdobyła 1 miejsce w miejskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej, itp.)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
……….............................
Miejscowość, data

…………….........................……….
podpis rodzica uczestnika
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