
REGULAMIN  MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU 

„MAM TALENT” 

 

I. Cele konkursu: 

 

 Popularyzacja działań artystycznych w szkole 

 Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego 

 Rozwijanie kreatywności uczniów 

 Rozwijanie zainteresowań 

 Umożliwienie prezentacji swoich pasji 

 Integracja uczniów z Polski i Ukrainy 

 

II. Postanowienia ogólne: 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 – VIII Szkoły Podstawowej, którzy chcą 

zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent. 

Konkurs odbędzie się w trzech grupach wiekowych: 

 kl.0-II 

 kl. III – V 

 kl. VI - VIII 

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

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

3. Konkurs składa się z dwóch etapów: wstępne eliminacje oraz finał. Eliminacje wstępne dla 

wszystkich grup odbędą się 19 maja 2022 r. Dokładne informacje o godzinie eliminacji 

zostaną przekazane po 13 maja na stronie internetowej i na szkolnym profilu Facebook.  

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

w ten sposób kandydata do konkursu. Wypełnioną i podpisaną przez rodziców kartę 

konkursu, dostarczają w terminie do 13 maja 2022 r., do p. Dagmary Kowalskiej, p. Beaty 

Szott lub swojego wychowawcy. 



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 Dyrektora Szkoły, przedstawicieli 

Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego. 

11. Podczas eliminacji wstępnych jury przyznaje punkty za każdy występ w skali od 1 do 5. 

12. Finalistów wyłania jury podczas narady, po zakończeniu występów. O wyniku decyduje 

suma punktów. 

13. Wygrywa uczestnik, który zebrał największą ilość głosów spośród publiczności. 

14. Publiczność poprzez najgłośniejsze i najdłuższe oklaski wybiera oraz przyznaje „Nagrodę 

Publiczności”.  

15. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród nastąpi 

1 czerwca 2022 r. 

 

 

Zapraszamy do udziału :)  

 

 


