
 Regulamin „Mam Talent” 

 
Organizator: 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Bronisława Tokaja 

 

Cele konkursu: 

• Popularyzowanie działań artystycznych  

• Rozwijanie kreatywności młodzieży 

• Promowanie młodych talentów 

• Rozwijanie zainteresowań uczniów 

• Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu 

• Wyłonieni najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie 

talenty i umiejętności 

 

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Bronisława Tokaja, 

którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia 

czy talent.  

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń lub grupa (do 4 osób).  

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych (0-III , IV-VIII) 

 

Termin Konkursu: 

21.03.2023r. (wtorek) 

 

Forma Konkursu: 

Krótka prezentacja:  

• Śpiew 

• Taniec 

• Występy sportowo – akrobatyczne 

• Małe formy teatralne (recytacja, prezentacja treści kabaretowej ) 

• Gra na dowolnym instrumencie 

• Zdolności manualne (np. origami lub plastyczne) 

• Inne 

 



 

Informacje ogólne: 

• Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych. 

• Podczas występu uczeń nie może być ubrany prowokacyjnie. 

• Prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut w przypadku występów 

indywidualnych i grup (opracowana wg własnego pomysłu do podkładu 

muzycznego według własnego wyboru lub a’ capella). 

• Uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem nośnik z nagrania 

muzycznego do 14.03.2023 

• Ma dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali.  

• Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu. 

• Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony 

odtwarzacz CD (potrzeby w tym zakresie należy wypisać w karcie zgłoszeń). 

• Natomiast wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu 

zabezpiecza sobie sam wykonawca.  

• W przypadku talentu plastycznego (lub innego manualnego) uczeń wykonuje 

pracę plastyczną w czasie trwania imprezy (ok. 30 minut). 

• Uczniowie prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej 

kolejnych numerów.  

• Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z wybranych nauczycieli i 

przedstawicieli uczniów.  

• Jury przyznaje za każdy występ w skali 1-6. 

• Trójkę finalistów wyłania jury podczas narady, po zakończeniu występów. O 

wyniku decyduje suma wyników.  

Przebieg konkursu: 

Uczestnicy zgłaszają się do udziału w konkursie poprzez wypełnioną kartę zgłoszenia do dnia 

13 marca 2023r. W dniu konkursu jury ocenia każdy występ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszenia do Szkolnego Konkursu „MAM TALENT” 

 

1. Imię i nazwisko, lub nazwa zespołu, grupy 

………………………………………................................................................................... 

………………………………………...................................................................................  

2. Klasa ..................................................................................................................................  

3. Rodzaj prezentowanego talentu (odpowiednie zaznaczyć) 

 śpiew (tytuł piosenki, oryginalny wykonawca) .......................................................... 

.................................................................................................................................... 

 gra na instrumencie (rodzaj instrumentu, tytuł utworu) ............................................. 

..................................................................................................................................... 

 taniec (styl) ................................................................................................................... 

 małe formy teatralne (recytacja, prezentacja treści kabaretowej ) 

……………………………………………………………………………………….. 

 występy sportowo – akrobatyczne (rodzaj) 

................................................................................................................  

 Zdolności manualne (np. origami lub plastyczne) 

………………………………………………………………………………………. 

 inne (dokładny opis) ....................................................................................................  

 4. Potrzeby techniczne ............................................................................................................. 

.................................................................................................................................................  

5. Rekwizyty potrzebne do prezentacji (zabezpiecza sam wykonawca - proszę je wymienić) 

...................................................................................................................................................  

6. Informacje o wykonawcy ( dla potrzeb organizatora i konferansjera) 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 


