
           Regulamin szkolnego konkursu młodych talentów „Mam talent” 

1. Postanowienia ogólne: 

- Konkurs organizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej im. Św. Maksymiliana Kolbego  
w Teresinie. 

- Organizatorem konkursu są: Kamila Zielska, Sara Szczęsna, Olga Chełchowska, Ewa 
Półtorak, Paulina Sulikowska. 

       2. Zasady uczestnictwa: 

- Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-V, którzy chcą zaprezentować swoje pasje, 
talent, osiągnięcia, hobby. 

- Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy. Grupa 
reprezentująca swój talent może liczyć maksymalnie 4 osoby. 

- Zgłoszenia do konkursu będą odbywały się przez wypełnienie Karty Konkursowej, zapisy 
będą prowadzone do 02.02.2023  w świetlicy szkolnej u Pani Kamili Zielskiej i Pani Pauliny 
Sulikowskiej.  

- Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej kolejnych 
numerów. 

- Każdy występ zapowiadają osoby prowadzące program. 

- Swój talent uczniowie mogą przedstawić jako krótką sceniczną prezentację w różnych 
formach: 

      - śpiew 

      - zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich 

      - pokaz umiejętności gry aktorskiej 

      - pokaz sprawności fizycznej 

      - prezentacja treści kabaretowych  

      - małe formy teatralne  

      - gra na dowolnym instrumencie  

     - zdolności manualne 

     - zdolności taneczne 

- Osoby startujące w konkursie dysponują czasem 3 minut. Jury przyznaje każdemu 
uczestnikowi punkty według skali 1-6. 

- Do konkursu dopuszczone zostają jedynie występy, które nie zagrażają zdrowiu 
uczestników. 



- Każdy uczestnik przygotowuje własny podkład muzyczny, jeśli jego występ tego wymaga. 
Wszystkie podkłady muzyczne muszą zostać dostarczone do osoby obsługującej sprzęt przed 
występem. Podkład muzyczny musi zawierać informację takie jak:  imię i nazwisko osoby 
korzystającej z podkładu.  

 - Zostanie wytypowana trójka laureatów, natomiast wszyscy uczestnicy zostaną 
zakwalifikowani do grupy utalentowanych uczniów naszej szkoły. 

- Wyniki konkursu zostaną podane 10.02.2023, nastąpi wtedy również wręczenie nagród. 

- Osoby nagrodzone otrzymają dyplomy i nagrody. Pozostali finaliści otrzymają dyplomy 
uczestnictwa. 

Termin imprezy 06.02.2023 

Konsultacji w sprawie organizacji i przeprowadzenia konkursu udzielają organizatorzy. 

Zapraszamy do udziału w zabawie i życzymy zwycięstwa. 

         Organizatorzy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1, Teresin 2023 

KARTA ZGŁOSZENIA  

DO KONKURSU 

|“MAM TALENT” 

 

Imię i nazwisko uczestnika: 

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

Klasa: 

………………… 

Rodzaj prezentacji (np. piosenka, recytacja) 

……………………………………………………………………………………… 

Przewidywany czas trwania prezentacji: 

……………………………………………………………………………………… 

Własny podkład muzyczny: 

TAK                                      NIE 

 

Przyznany numerek występu: 

……… 

Oświadczenie rodzica albo opiekuna prawnego 

Ja……………………………………………………………………………………………….. 

(Imię i Nazwisko rodzica) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………… 

…………………………………... (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) w konkursie 

szkolnym „MAM TALENT”, organizowanego w roku szkolnym 2022/2023 i przyjmuję 

warunki Konkursu zawarte w Regulaminie. 

                                                                Podpis rodzica: 

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

 


