
REGULAMIN  MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU 

„MŁODE TALENTY 2021” 

 

I. Cele konkursu: 
 

1. Popularyzacja działań artystycznych.  

2. Rozwijanie kreatywności uczniów. 

3. Rozwijanie zainteresowań uczniów. 

4. Umożliwienie prezentacji swoich pasji, umiejętności. 

 

II. Postanowienia ogólne: 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0– III oraz IV-VIII, którzy chcą 

zaprezentować swoje zainteresowania, pasje, talenty. 

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

taniec, praca plastyczna, fotografia). 

3. W odniesieniu do kategorii: praca plastyczna, fotografia temat brzmi  

„Świat małych istot w dużym mieście – piękno owadów”. 

 

4. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest etap szkolny, w wyniku 

którego wyłonieni zostaną reprezentanci szkoły do konkursu 

międzyszkolnego (3 osoby z każdej grupy wiekowej, w każdej kategorii). 

5. Nauczyciel/opiekun wysyła maila na adres:  

kontaktnaszaszkola@gmail.com z informacją o chęci zgłoszenia do 

konkursu uczestników, w treści wpisując:  

• nazwę szkoły,  

• imię nazwisko uczestnika, 

• klasę uczestnika,  

• kategorię występu  

• tytuł utworu w przypadku śpiewu, tańca. 

 

 Należy dołączyć również pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 

(załącznik nr 1). Na zgłoszenia czekamy do  24.04.2021r. 

 

6. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy 

prezentujące swój talent. Ocena jest oddzielna dla grup i dla występów 

indywidualnych.  



7. Prezentacja nie może przekraczać 4,50 min. Jeżeli uczestnik przekroczy 

wyznaczony czas zostaną odjęta mu połowa punktów w całkowitej ocenie 

występu. 

8. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednego utworu o 

dowolnej tematyce (dopuszczany język, w którym napisany jest utwór, to 

polski i angielski).  

9. Wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem. 

Akompaniament może być nagrany na płycie CD lub przenośnym nośniku 

danych pendrive. Płyty/pendrive powinne być opatrzone imieniem i 

nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem utworu. Wykonawcy/opiekunowie 

zabierają nośnik danych na występ, na miejscu przekazują wyznaczonej 

osobie obsługującej sprzęt nagłaśniający.   

10. Uczestników konkursu plastycznego i fotograficznego prosimy o nadesłanie 

prac do dn. 10.05.2021r. (liczy się data stempla pocztowego) z dopiskiem 

„Młode Talenty” na adres:  

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła”  im. J. Korczaka ul. 

Liczydło 3, 03-183 Warszawa. 

 

Prace plastyczne (wymagany format to A4, technika dowolna) oraz 

fotografie (format nie większy niż A4) powinny być opatrzone 

informacjami: imię i nazwisko autora, szkoła, klasa. 
 

11. Uczestnicy form scenicznych  prezentują swoje umiejętności według 

przyznanych wcześniej kolejnych numerów. Informacja o kolejności 

występów zostanie wysłana do opiekunów drogą mailową do 16.05.2021 r. 

 

12. Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca konkurs. 

 

13. Talenty uczniów oceniać będzie profesjonalne jury. Laureatów wyłania jury 

podczas narady, po zakończeniu występów.  

 

 

14. Kryteria oceny śpiew: 

- dobór repertuaru i aranżacja, 

- poziom warsztatu wykonawczego, 

- interpretacja prezentowanych utworów, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

 

15.  Kryteria oceny taniec 

- technika wykonania, charakter tańca, 



- opracowanie choreograficzne, kompozycja sceniczna dostosowana do 

wieku wykonawców, 

- zgodność ruchu i muzyki, 

- dobór kostiumów i repertuaru, 

- ogólny wyraz artystyczny.  

 

16. Kryteria oceny praca plastyczna: 

- zgodność z tematem, 

- twórczy i oryginalny pomysł, 

- estetyka wykonania. 

 

17. Kryteria oceny fotografia: 

- walory kompozycyjne, 

- ostrość obrazu, gra światła, kadrowanie, 

- walory ekspresyjne – kontekst otoczenia, tła. 
 

 

Konkurs odbędzie się w maju (dokładna data zostanie opublikowana w 

styczniu 2021 roku) w Białołęckim Ośrodku Kultury przy ul. Vincenta van 

Gogha 1 w Warszawie. Tego samego dnia, po występach wszystkich 

uczestników i naradzie jury, przewidziane jest wręczenie nagród laureatom 

konkursu. 

 

III. Postanowienia końcowe 
 

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego 

Regulaminu. 

2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 
 

3. Wszystkie występy dzieci będą nagrywane bądź fotografowane na potrzeby 

promocyjne. 

4. Nagrody w konkursie zapewnia organizator. 
 

 

 

Zapraszamy do udziału w zabawie! 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1  

 

 

 
Ja niżej podpisany/a 

 

…………………………………………………… 

 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę 

na przewarzanie danych osobowych mojego dziecka 

……………………………………………. 

przez NSP „Nasza Szkoła” im. J. Korczaka. Dane wykorzystane będą do organizacji  

i promocji wydarzenia „MŁODE TALENTY 2017”. Dane laureatów (imię, nazwisko, szkoła) 

mogą zostać umieszczone na stronie internetowej szkoły, Facebooku  oraz w prasie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 
Data i podpis rodzica/opiekuna  

 

 


