
REGULAMIN SZKOLNEGO POKAZU „MAM TALENT”

Organizatorem pokazu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Źródła” w
Skierniewicach.

Cele pokazu:
•Popularyzacja działań artystycznych,
•Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
•Rozwijanie kreatywności uczniów,
•Rozwijanie zainteresowań,
•Umożliwienie prezentacji swoich pasji,

Postanowienia ogólne:
1. Pokaz skierowany jest do uczniów klas 0 – VII, którzy chcą zaprezentować na

forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent.
2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub plastyczną (m.in.

piosenka,utwór muzyczny, taniec, przemówienie, prezentacja multimedialna,
kabaret, iluzja, obraz, plakat, konstrukcja, orgiami, rzeźba itp.).

3. Wydarzenie odbędzie się: dla klas S-III 8.06.2018, IV-VII- 7.06.2018. w czasie
zajęć, na terenie naszej szkoły. Pokazy artystyczne odbywać się będą
prawdopodobnie w sali gimnastycznej, a prezentacja prac w trakcie występu.

4. Wychowawcy klas wypełniają z zainteresowanymi uczniami Karty Zgłoszenia
(załącznik numer 1), zgłaszając w ten sposób kandydata do występu.

5. Wypełnioną i podpisaną przez rodziców Kartę Zgłoszenia, dostarcza
wychowawca klasy do organizatora w terminie do 16.05.2018r.

6. Do pokazu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu
i życiu uczestników oraz publiczności, oraz nie obrażają w żaden sposób innych.

7. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy
prezentujące swój talent.

8. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut, w przypadku wystąpień
indywidualnych i grup do 3 osób. Dopuszcza się prezentacje dłuższe, 10
minutowe w przypadku wystąpień grup powyżej 3 osób prezentujących treści
kabaretowe lub małe formy teatralno- artystyczne.

9. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu,
a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem.
Akompaniament ma być nagrany na pendrive, opatrzonym imieniem
i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem.

10. Uczestnicy mają obowiązek dostarczyć niezbędne pomoce do swojego występu
(akompaniament, plakat, rzeźbę itp.) do 24.05.2018r. W przypadku gdy
uczestnik nie dotrzyma terminu i nie dostarczy rekwizytów do 24.05.2018 będzie
miał odebraną możliwość występu podczas szkolnego show.



11. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów,
ruchów, tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie
wulgarnych słów.

12. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej
kolejnych numerów.

13. Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca pokaz.
14. Koniec występu ogłasza sygnał dźwiękowy.
15. Po zakończeniu występów nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów. Wszyscy

uczestnicy otrzymują tytuł Utalentowany Uczeń naszej szkoły.

Postanowienia końcowe:

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

2 Wszystkie występy dzieci będą nagrywane bądź fotografowane na potrzeby
promocyjne Szkoły.

Zapraszamy do udziału w zabawie!



KARTA ZGŁOSZENIA DO POKAZU „MAM TALENT”
Do dnia 16 maja 2018r.

Imię, nazwisko uczestnika lub imiona i nazwiska członków grupy:

……………….…………………………………………………………………...

………………….…………………………………...…………………………….

Nazwa grupy, jeśli
dotyczy:……………………….……………………………………………….

Klasa i wiek……………...……...………….……….………………………….

Kategoria – właściwe podkreśl: Talent sceniczny, Talent muzyczny, Talent plastyczny,
inny

Krótki opis występu:……………………………………..………..……..…………....

………………….…………………………………………………...…………….

………………….…………………………………………………...…………….

Przewidywana długość
występu: ……………………………………………………...……

Materiały techniczne niezbędne do występu (ze strony organizatora)

.……………………………………………..……………….……………….……

………………………………………..………………………………………...…
Rekwizyty potrzebne do prezentacji (zabezpiecza wykonawca – proszę je wymienić)

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

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

Zgadzam się na udział mojego dziecka w szkolnym pokazie „Mam talent” oraz publikację jego zdjęć,
imienia i nazwiska na stronie internetowej Szkoły.

…………………………………………………… ……………………………………….
Imię, nazwisko rodzica/opiekuna Podpis rodzica/opiekuna


