Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 4PDP im. J. Kilińskiego w Piasecznie
organizuje w roku szkolnym 2015/2016:

Gminny Konkurs: „Mam Talent”
dla uczniów klas IV- VI szkół podstawowych.
REGULAMIN KONKURSU:
1.Celem konkursu jest:
• Popularyzowanie działań artystycznych
• Rozwijanie kreatywności młodzieży
• Promowanie młodych talentów
• Rozwijanie zainteresowań uczniów
• Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
• Zaprezentowanie w środowisku piaseczyńskim różnorodnych
talentów.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI . Udział w
konkursie jest dobrowolny. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele
oddelegowani przez szkołę.
3. Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap – szkolny (przeprowadzany w danej szkole, aby wyłonić najlepszych
uczniów, którzy będą reprezentować daną szkołę),
II etap gminny– organizowany w S.P.1 w Piasecznie ( liczba uczniów do II
etapu z każdej szkoły zostanie ustalona w zależności od ilości zgłoszonych
szkół i podana do informacji przed przeprowadzeniem I etapu).
4. Forma konkursu:
• Śpiew
• Taniec
• Gra na instrumencie

• Inne ...(np. Występy sportowo – akrobatyczne, zdolności manualne,
prezentacja treści kabaretowych, itp.)
5. Postanowienia ogólne:
• Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni jak i
grupy prezentujące swój talent.
• Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut.
• W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej
piosenki lub utworu, a wykonawca może wystąpić z własnym
akompaniamentem lub zespołem. Akompaniament może być
nagrany na pendrivie lub płycie CD, opatrzonej imieniem i
nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem.
• Uczestnicy konkursu maja obowiązek dostarczyć niezbędne
pomoce do swojego występu w dniu finału konkursu do S.P.1. W
przeciwnym wypadku, występ może być niedopuszczony do udziału
w konkursie.
• Uczniowie prezentują swoje umiejętności według przyznanych
wcześniej kolejnych numerów.
• W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych
gestów, ruchów, tańców oraz wykorzystywanie niestosownych
piosenek czy używanie wulgarnych słów.
• Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z wybranych
nauczycieli i przedstawicieli uczniów i rodziców z każdej szkoły.
• Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali od 1 do 6:
1-wydaje nam się, że to nie jest konkurs na miarę Twoich możliwości
2-może powinieneś zastanowić się nad zmianą kategorii?
3-kto wie, kto wie...
4-Twojemu talentowi mówimy nasze zdecydowane...może być.
5-może będziesz wielki
6- masz talent!!!
• Jury wyłoni po jednym zwycięzcy z poszczególnych dziedzin, wszyscy
uczestnicy otrzymają dyplomy, zwycięzcy nagrody i dyplomy.

6. Terminy konkursów:
eliminacje szkolne – do 29.03.2016r.
eliminacje międzyszkolne – 7.05.2016 r. (organizatorzy zastrzegają
możliwość zmiany terminu).
7. Zgłoszenia:
Jeżeli dana szkoła pragnie skorzystać z proponowanego konkursu proszona
jest o zgłoszenie swojego udziału do 4.12.2015r.
faksem na nr: (022)757-00-72 lub e-mail:
jkotarska@sp1piaseczno.pl
awalenciak@sp1piaseczno.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału, organizatorki:
Joanna Kotarska, Anna Walenciak.

