
SZKOLNY KONKURS „MAM TALENT” 2023 REGULAMIN 

Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie 

Koordynatorzy: klasy 4-8 p. Bartnik Dorota, p. Janowska Monika, p. Damian Sobański 

                            klasy   0-3p. Banaszek Kinga, p. Trzaskowska Lucyna, p. Ziomka  Magdalena 

 

Cele konkursu: 

✔ Rozwijanie zainteresowań i kreatywności uczniów 

✔ Umożliwienie prezentacji swoich pasji 

✔ Popularyzacja działań artystycznych w szkole 

✔ Promocja ciekawych form spędzania czasu wolnego 

✔ Promowanie młodych talentów 

✔ Promocja szkoły w środowisku lokalnym 

Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0–VIII naszej szkoły, którzy chcą zaprezentować  

na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia, umiejętności i talenty. 

2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub artystyczną: 

-śpiew, 

-gra na  instrumencie, 

-taniec, 

-działania plastyczne (malarstwo, rysunek, rzeźba itd.) 

-pokaz umiejętności gry aktorskiej, 

-pokaz sprawności fizycznej, 

-kabaret, 

-recytacja, 

-występy sportowo-akrobatyczne, 

-zdolności manualne, 

-iluzja, 

-inne talenty. 

3. Terminy: 

Wypełnioną i podpisaną przez rodziców Kartę Zgłoszeniową do Konkursu, należy przekazać  

w terminie do 24 marca 2023 roku  

- uczniowie klas 0-3 do wychowawców   

- uczniowie klas 4-8 do p. Moniki Janowskiej sala nr 12 



 

Karta zgłoszenia do III Szkolnego Konkursu „MAM TALENT 2023”  do pobrania z dziennika librus 

– pliki szkoły,  lub klasy 0-3 od wychowawców, klasy 4-8 od Pani Moniki Janowskiej sala 12. 

I etap – eliminacje wstępne:  17- 21.IV.2023 zgodnie z ustalonym harmonogramem 

II etap – eliminacje finałowe:   10- 11.V. 2023 

Dokładny harmonogram ( sala, data oraz godziny) będzie podany po 12 kwietnia 2023  na stronie 

internetowej szkoły oraz na tablicy koło pokoju nauczycielskiego. – w razie niemożliwości wzięcia 

udziału w wyznaczonym terminie , uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie 

koordynatorów w celu zmiany godziny / daty przesłuchania, w miarę możliwości. 

4. Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach - I etap: eliminacje wstępne , II etap- eliminacje 

finałowe.  

Listy, kto przeszedł do II etapu  będą wywieszone na tablicy przy pokoju nauczycielskim, dodatkowo 

dla klas 0-3 będzie przekazana informacja wychowawcy. 

Ocenie podlega: jakość występu, oryginalność wykonania, całokształt przygotowania oraz kreacja 

sceniczna. 

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

swój talent, ale każdy uczestnik może wystąpić tylko raz. 

6. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut. W przypadku działań plastycznych oraz innych 

dłuższych form, po uzgodnieniu z organizatorami, dopuszczone mogą być prezentacje dłuższe. 

7. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a wykonawca 

może wystąpić z własnym akompaniamentem lub z zespołem. Podkład muzyczny musi być nagrany na 

pendrive w formacie mp3( opisany – imię, nazwisko, klasa) i dostarczony do: 

- klasy 0-3 do wychowawców do dnia 12.04.2023 

 - klasy 4-8  do p. Damiana Sobańskiego do dnia 12.04.2023 

8. Uczestnicy konkursu przygotowują występ pod opieką rodziców. Nie dopuszcza się 

przygotowywania dzieci przez nauczycieli naszej placówki. 

9. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców oraz 

wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów. Nie można być również 

ubranym prowokacyjnie. 

10. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, odtwarzacz CD, pianino cyfrowe. 

11. Wszystkie rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca. 

12. Talenty uczestników oceniać będzie jury. 

13. Jury ma prawo przerwać występ w dowolnym momencie. 

14. Ogłoszenie wyników odbędzie się  najpóźniej tydzień po występach II eliminacji na stronie szkoły 

i gazetce koło pokoju nauczycielskiego. Pośród wszystkich uczestników zostanie wyłonione 1, 2, 3 

miejsce, oraz nagrody wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.  

Koncert laureatów odbędzie się podczas uroczystości szkolnych.  

Postanowienia końcowe: 



1.Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 

2.Decyzja Komisji Konkursowej typującej finalistów  i laureatów jest ostateczna. 

3. Wszystkie występy dzieci mogą być nagrywane lub fotografowane na potrzeby promocyjne Szkoły. 

4. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 382 w Warszawie. 

 


