
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  

„TALENT-SHOW” 

 

ORGANIZATORZY: Agnieszka Trojak, Renata Tyńska 

 

CELE KONKURSU: 

 popularyzowanie działań artystycznych 

 rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży 

 promowanie młodych talentów 

 rozwijanie zainteresowań uczniów 

 promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu 

 wykorzystanie narzędzi komputerowych i Internetu  

 promowanie szkoły w środowisku lokalnym 

 

 

UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. 

hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu, którzy chcą zaprezentować na 

stronie internatowej szkoły w formie multimedialnej swoje 

zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent. Uczestnikiem 

konkursu może być każdy indywidualny uczeń. Nie dopuszcza się duetów 

oraz występów grupowych.  

Pomoc Rodziców lub starszego Rodzeństwa w obsłudze programów i 

aplikacji jest wskazana i mile widziana.  

 

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych (kl. I i IV) oraz (kl. 

V – VIII). 

TERMIN KONKURSU:  

Konkurs trwa od 1 października do 31 listopada 2020r. W tym czasie 

należy przesyłać prace pod wskazane adresy e-mailowe:  



agnieszka.trojak@tarnowiec.edu.pl  

renata.tynska@tarnowiec.edu.pl  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 grudnia 2020r.  

 

FORMA KONKURSU: 

Krótka prezentacja multimedialna lub film (maksymalnie do 3 minut), 

przedstawiający: 

 

- taniec 

- gra na instrumencie 

- gotowanie 

- plastyka 

- układanie kostki Rubika 

- sport (gimnastyka, sztuki walki) 

- pokaz kolekcji ubrań/biżuterii według własnego projektu 

- sztuka iluzji 

- występ teatralny, pantomima 

- własna (samodzielnie zakomponowana/napisana) muzyka/piosenka) 

- własne pomysły na prezentacje - po wcześniejszym ustaleniu z 

wychowawcą klasy. 

Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji 

nadsyłanych prac. Dopiero po analizie prezentacji lub filmu zostanie on 

zakwalifikowany do konkursu i  zamieszczony na stronie internetowej 

szkoły. Należy pamiętać, by prezentowane zdjęcia lub filmy były wyraźne 

i ostre a dźwięk odpowiednio nagrany.  

 

mailto:agnieszka.trojak@tarnowiec.edu.pl
mailto:renata.tynska@tarnowiec.edu.pl


MIEJSCE PRZEBIEGU KONKURSU: 

Strona internetowa szkoły 

 

KRYTERIA OCENY: 

 Praca jest zgodna z formą konkursu (prezentacja multimedialna lub 

film) (0-1 pkt.) 

 Praca mieści się w wymiarze czasowym (czas trwania 

prezentacji/filmu maksymalnie do 3 minut) 

 Praca przedstawia talent, pasję, coś wyjątkowego ( 0 – 6) 

 Praca jest kreatywna i ciekawie zaaranżowana ( 0 – 3) 

 

JURY: 

Jury składać się będzie z dwóch wybranych nauczycieli oraz Dyrekcji 

szkoły. 

 

Serdecznie zapraszamy  do wzięcia udziału w konkursie!  

Życzymy sukcesów! 

Organizatorzy konkursu 

 

 

 

 

 

 


