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REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

„TALENT SZKOŁY SZCZEPANIKA” 

 

§1 Organizator 

              Organizatorem Konkursu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Szczepanika. 

 

§2 O Konkursie 

1. „Talent Szkoły Szczepanika” to Konkurs, w którym udział mogą wziąć wszyscy uczniowie 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje 

umiejętności, talent czy hobby – śpiew, taniec, rysunek, recytacja wiersza, gra na 

instrumencie, prezentacja treści kabaretowych, występ akrobatyczny itp.  

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w auli szkolnej 16 czerwca 2021r. 

 

 

§3 Cele Konkursu 

 

1. Rozwijanie kreatywności uczniów. 

2. Rozwijanie zainteresowań uczniów. 

3. Umożliwienie prezentacji swoich pasji. 

4. Popularyzacja działań artystycznych w szkole. 

5. Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

 

 

§4 Warunki uczestnictwa 

 

1. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 

regulaminu.  

2. Występ prezentowanego talentu nie może być dłuższy niż 5 minut.  

3. Do udziału w Konkursie uczniowie zgłaszają się indywidualnie, w parach lub grupach 

maksymalnie trzyosobowych.  

 

 

§5 Terminy  

 

1. Uczestnicy wysyłają swoje zgłoszenie (imię, nazwisko, klasa, krótka informacja o 

prezentowanym  talencie) na adres mailowy: anna.chw@zso.tarnow.pl W tytule prosimy o 

wpisanie: Talent Szkoły Szczepanika.  

2. Termin nadsyłania zgłoszeń:  11 czerwca 2021 roku. 
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3. Osoby, które chcą zaprezentować swoje zdolności wokalne zobowiązane są do 

przygotowania własnego podkładu muzycznego i dostarczenia do Organizatora imprezy 

najpóźniej dzień  przed przeprowadzeniem Konkursu. 

 

 

§6 Ocenianie prac 

 

1. Występy uczestników zostaną ocenione przez powołane wcześniej jury konkursowe.  

2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów: 

- poziom trudności prezentowanej umiejętności;  

- sposób prezentacji talentu (oryginalność, pomysłowość, element zaskoczenia); 

- sposób prezentacji talentu (staranność, dokładność, dbałość o szczegóły) 

- ogólny wyraz artystyczny. 

3. W każdym kryterium członkowie jury konkursowego przyznają punkty w skali 0-5.  

4. Laureaci (miejsca 1-3 oraz wyróżnienie) zostaną wybrani  podczas narady członków Jury.  

5. Organizator wydarzenia przewiduje również  nagrodę publiczności, która zostanie przyznana 

po zliczeniu  głosów wśród członków publiczności. 

6. Ogłoszenie wyników odbędzie się  w dniu konkursu.  

 

§7 Nagrody 

 

1. Finaliści Konkursu zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami, nagrodami rzeczowymi 

oraz otrzymają punkty dodatnie z zachowania: 

 

I miejsce: + 35 pkt 

II miejsce: +30 pkt 

III miejsce: + 25 pkt 

Wyróżnienie: +20 pkt 

Udział: +15 pkt. 

 

 

 


