REGULAMIN SZKOLNEGO PRZEGLĄDU TALENTÓW
„TALENT 2018”

Organizatorem przeglądu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Jana Pawła II w Węgrowie.
Cele:
•
•
•
•
•

Rozwijanie zainteresowań i kreatywności uczniów,
Popularyzowanie niekonwencjonalnych form spędzania wolnego czasu,
Promocja działań artystycznych,
Umożliwienie uczniom publicznej prezentacji swoich pasji,
Kształtowanie w uczniach poczucia własnej wartości.

Postanowienia ogólne:
1. Przegląd „Talent 2018” skierowany jest do uczniów klas 0 –VII Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie, którzy pragną
zaprezentować na forum szkoły swoje pasje i talent.
2. Odbywa się na 2 poziomach: klasy 0 – III, klasy IV-VII.
3. Chęć udziału w przeglądzie należy zgłosić organizatorowi do 5 marca
2018r. wpisując się na listę.
4. Przegląd składa się z dwóch etapów: kwalifikacje (14, 15 marca 2018r.) i
finał (21 marca 2018r.).
5. Kwalifikacje do finału przeprowadza jury w składzie: wicedyrektor szkoły,
opiekun Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego, wybrani nauczyciele.
6. Jury przyznaje uczestnikom punkty od 0 do 5 według następujących
kryteriów:
umiejętności i zdolności warsztatowe,
pomysłowość,
ogólne wrażenia artystyczne.
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7. O zakwalifikowaniu uczestnika do finału decyduje ilość uzyskanych przez
niego punktów, a w przypadku, gdy liczba punktów jest taka sama większość głosów jury.
8. Jury wyłania z każdego poziomu maksymalnie 15 finalistów.
9. Decyzja komisji kwalifikującej uczestników do występu finałowego jest
ostateczna.
10. Warunkiem udziału w przeglądzie jest dostarczenie do organizatora w
terminie do 12 marca 2018r. wypełnionej karty zgłoszenia oraz zgody
rodzica/opiekuna na prezentację dziecka.
11. Do prezentacji finałowej dopuszczone zostają tylko występy nie
zagrażające życiu i zdrowiu uczestników oraz publiczności.
12. W przeglądzie mogą wziąć udział zarówno wykonawcy indywidualni, jak i
grupy do 6 osób.
13. Każdy uczestnik może wziąć udział w jednej prezentacji.
14. W finale uczestnik prezentuje ten sam pokaz, co w etapie
kwalifikacyjnym.
15. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 3 minuty. Może mieć formę
sceniczną lub formę wystawy.
16. Podpisane prace plastyczne i konstrukcyjne zostaną wyeksponowane na
wystawie. Należy je dostarczyć organizatorom do 13 marca 2018r. Po
przeglądzie zostaną zwrócone właścicielom.
17. Autorzy prac plastycznych i konstrukcyjnych, którzy zakwalifikowali się
do finałowego pokazu, zobowiązani są do dostarczenia organizatorom do
16 marca 2018r. swojego zdjęcia w formacie A5 (zdjęcie należy
wydrukować na kartce z bloku technicznego, podpisać imieniem i
nazwiskiem oraz symbolem klasy).
18. Wykonawcy występujący w finale z akompaniamentem dostarczają
organizatorom do 16 marca 2018r. podpisaną płytę z podkładem
muzycznym.
19. Uczestnicy przeglądu mają obowiązek zapewnić sobie odpowiednie do
występu akcesoria (instrumenty muzyczne, piłki, kostki Rubika itp.).
20. Przed konkursem, 19 marca 2018r. odbędzie się obowiązkowe zebranie
organizacyjne uczestników finału. Miejsce i godzina spotkania zostaną
podane 16 marca 2018r.
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21. W czasie występów niedozwolone jest używanie niestosownych gestów,
ruchów, tańców, piosenek czy wulgarnych słów.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania niestosownego
występu.
23. Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca przegląd.
24. Uczestnicy pokazu finałowego otrzymują dyplomy oraz nagrody.
Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w przeglądzie oznacza zapoznanie się z regulaminem i
wyrażenie zgody na jego warunki.
2. Występy są fotografowane lub nagrywane na potrzeby promocyjne
szkoły.
3. Nagrody w konkursie zapewnia organizator we współpracy z Radą
Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie.
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