REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „MAM TALENT”
pod hasłem "Radosny Dzień Wiosny"
ORGANIZATOR:
•Samorząd Uczniowski oraz Dyrekcja Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego
w Szczytnie
Cele konkursu:
•Popularyzacja działań artystycznych w szkole;
•Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
•Rozwijanie kreatywności uczniów;
•Rozwijanie zainteresowań;
•Umożliwienie prezentacji swoich talentów i pasji.
Postanowienia ogólne:
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie,
którzy chcą zaprezentować swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia.
2. Konkursowi towarzyszy hasło przewodnie; w roku szkolnym 2017/2018 jest to "Radosny
Dzień Wiosny".
3. Prezentacja może mieć formę sceniczną i muzyczną, indywidualną lub grupową.
4. Konkurs składa się z dwóch etapów:
Etap I:
- Uczestnicy dostarczają kartę zgłoszeniową wraz z 1-minutową prezentacją na płycie CD do
opiekuna samorządu lub wicedyrektora do dnia 14 marca 2018 r.
- Jury, w skład którego wchodzą eksperci, przedstawiciele dyrekcji, n-le i członkowie SU
spośród zgłoszonych uczestników, wybiorą 10 wykonawców, którzy zaprezentują swój talent
podczas etapu II – koncertu finałowego.
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Etap II:
- Uczestnicy prezentują się podczas koncertu finałowego 21 marca 2018 r.
5. Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu
uczestników.
6. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 4-5 minut.
7. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu,
a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem. Akompaniament
może być nagrany na płycie CD.
8. Uczestnicy konkursu mają obowiązek dostarczyć pomoce niezbędne podczas występu
(akompaniament, itp.) dzień przed konkursem. W przeciwnym wypadku nie zostaną
dopuszczeni do udziału w konkursie.
9. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów,
tańców oraz używanie wulgarnych słów.
10. Jury ma prawo przerwać występ w dowolnym momencie.
11. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności w kolejności ustalonej przez organizatorów.
12. Prezentacje uczestników oceniać będzie jury złożone z ekspertów, przedstawicieli
nauczycieli i dyrekcji.
13. Każdy członek jury przyznaje punkty w skali 0 do 6. Finaliści wyłaniani są podczas
obrad po zakończeni występów. O wygranej decyduje najwyższa liczba punktów.
14. Finaliści otrzymują statuetki „Sobiechy”. Statuetki przyznawane są także w kategorii
„Nagroda publiczności’ oraz „Nagroda nauczycieli”.
18. Konkursowi "Mam talent" mogą towarzyszyć wystawy prac utalentowanych uczniów.
Prace te nie biorą udziału w konkursie.
Postanowienia końcowe:
1. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od 1 marca 2018 r. do 14 marca 2018 r.
2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
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4. Wszystkie występy uczniów będą nagrywane bądź fotografowane na potrzeby
promocji szkoły.
5. Nagrody w konkursie zapewnia organizator.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
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SZKOLNY KONKURS „MAM TALENT”
pod hasłem "Radosny Dzień Wiosny"

Karta zgłoszeniowa
Imię i nazwisko/ nazwiska uczestników (klasa)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nazwa występujących w przypadku grupy osób
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tytuł utworu
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Akompaniament (proszę zakreślić)
 Płyta CD;
 MP3 z nagraniem itp. (należy dostarczyć wcześniej do technicznego sprawdzenia);
 akompaniament własny (podać, ile jest mikrofonów)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.........................................................................
.........................................................................
data, podpis
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