
REGULAMIN KONKURSU 

"Pokaż nam swój talent” 
 

21.03 – OBCHODZIMY OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ 

TALENTÓW 
 

Zachęcamy dzieci do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Zespół Szkolno - 

Przedszkolny w Męcince w dniach 9.03.03.2021 – 21.03.2021 r.  

 

"Pokaż nam swój talent”- 

(konkurs zostanie przeprowadzony zdalnie) 
 

Regulamin konkursu 

I. Organizator konkursu: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Męcince 

Osoby odpowiedzialne: Żaneta Majchrzak, Agnieszka Śmiłowska 

 

II. Cele konkursu:  

1. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów;  

2. Zaprezentowanie w środowisku szkolnym różnorodnych talentów;  

3. Promocja twórczych form spędzania wolnego czasu;  

4. Popularyzacja działań artystycznych dzieci i młodzieży. 

 

III. Szczegóły konkursu:  

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII  

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII.  

3. Uczestnicy konkursu mogą zaprezentować się indywidualnie lub w parach. Ze względu na 

szczególną sytuację związaną z pandemią covid19 oraz koniecznością pracy zdalnej, festiwal 

odbędzie się w formie wirtualnego wydarzenia. 

- Uczestnicy festiwalu mogą zaprezentować się nagrywając filmik lub fotografując swoje 

umiejętności (forma zależy od prezentowanego talentu) oraz przesyłając przygotowany materiał na 

adres: z.majchrzak@zsp.mecinka.pl lub na Teamsy. 

 

4. Talenty uczniów mogą być prezentowane w formie:  

• śpiewu, 

• recytacji, 

• tańca, 

• prezentacji umiejętności grania na instrumencie, 

• prezentacji pracy plastycznej (malarstwo, rysunek, rzeźba, itp.), 

• prezentacji pracy technicznej, 

• pokazu umiejętności gry aktorskiej, 

• prezentacji umiejętności sportowych i akrobatycznych, 

• prezentacji prac fotograficznych, 

• innych pokazów;  

5. Prezentacja talentu nie może przekroczyć 5 minut, za wyjątkiem prezentacji umiejętności gry 

aktorskiej (po uzgodnieniu z organizatorami dopuszczalne jest wydłużenie czasu pokazu).  

6. Do konkursu dopuszczone zostaną prezentacje talentów nie zagrażające zdrowiu i życiu 

uczestników konkursu i publiczności.  
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7. W przypadku prezentacji, do których wykorzystany zostanie podkład muzyczny lub prezentacja 

w formie multimedialnej, muszą one być dostarczone do organizatorów przynajmniej 7 dni przed 

terminem konkursu.  

8. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców, 

wykorzystanie niestosownych piosenek, używanie wulgarnych słów oraz prezentowanie 

prowokacyjnych i wyzywających strojów.  

9. Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie, zgłaszają swoją kandydaturę poprzez wysłanie 

przygotowanego pliku ( w postaci filmu lub zdjęć), na adres mailowy lub Teamsy.  W treści 

wiadomości należy umieścić następujące informacje: 

Imię i nazwisko, klasa, rodzaj prezentowanego talentu. 

10. Nagrody będą przyznawane w następujących dziedzinach: 

- śpiew; 

- taniec; 

- gra na instrumencie; 

- umiejętności aktorskie ( w tym recytacja wiersza); 

- sztuka ( w tym malarstwo, rysunek, rzeźba, fotografia i inne); 

- sport; 

Spośród tych sześciu dziedzin zostaną przyznane wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych: 

klasy I -III oraz klasy IV-VIII, a autorzy prezentowanego talentu w obu kategoriach otrzymają 

dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Zostanie przyznana również nagroda publiczności poprzez oddanie jak największej liczby lajków na 

portalu społecznościowym – facebooku.   
 

12. Konkurs odbędzie się w formie wirtualnego wydarzenia, udostępnionego na stronie szkoły oraz 

na facebook’u. 

 

13.Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.  

 

Informacje techniczne dotyczące zgłaszanych filmów. 

Zaleca się użycie standardowych formatów, najczęściej występujących w telefonach komórkowych 

lub standardowych formatów video. Film nagrany powinien być w poziomie i nie przekraczać 

rozmiaru 64 Mb. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w pkt 10 (w zależności od ilości 

zgłoszeń). 

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 26 marca 2021 r.  
 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Męcince 

Bogusława Kałużna 

 


