REGULAMIN KONKURSU

„Winter Talent Show”
ORGANIZATOR: ZSPT CKU w Bojanowie
CELE KONKURSU:








popularyzowanie działań artystycznych,
rozwijanie kreatywności młodzieży,
promowanie młodych talentów,
rozwijanie zainteresowań uczniów,
promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i
umiejętności,
zaprezentowanie w środowisku różnorodnych talentów.

UCZESTNICY KONKURSU:


konkurs jest skierowany do uczniów ZSPT CKU w Bojanowie,



w przypadku, gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią, organizator będzie wymagał
pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).

FORMA KONKURSU:
 krótka prezentacja sceniczna bardzo różnoraka w formie:
- śpiew,
- taniec,
- zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich,
- pokaz umiejętności gry aktorskiej,
- pokaz sprawności fizycznej,
- prezentacja treści kabaretowych,
- małe formy teatralne,
- gra na dowolnym instrumencie,
- recytacja,
- zdolności manualne.

INFORMACJE OGÓLNE:






na każdego uczestnika lub grupę przypada jedna karta zgłoszeniowa,
występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych,
prezentacja nie może być dłuższa niż 3 minuty w przypadku występów
indywidualnych
oraz grup (opracowana wg własnego pomysłu do podkładu
muzycznego (zgodnego z prawami autorskimi), według własnego wyboru lub
a’capella),
uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu, chóru, orkiestry,
grupy innych uczestników,
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nagranie występu należy przesłać na adres email konkurs@ezspt.pl w tytule
wiadomości wpisać „Winter Talent Show” do dnia 04/12/2020 r.,
do I etapu zostaną zakwalifikowani uczestnicy wyłonieni przez jury,
zwycięzcy finału zostaną wyłonieni w głosowaniu, w którym wezmą udział wszyscy
uczniowie i nauczyciele ZSPT CKU w Bojanowie. Występy będą możliwe do
obejrzenia przez głosujących podczas godzin z wychowawcą. Wychowawcy
umieszczą je w classroomie,
każdy glosujący może oddać jeden glos,
karty do głosowania zostaną rozesłane do uczniów i nauczycieli przez e-dziennik
(Librus).

PRZEBIEG KONKURSU:


organizator zawiadamia o konkursie i podaje informacje przez stronę szkoły i
Facebook.

TERMIN REALIZACJI:
I etap
- decyzja jury o zakwalifikowaniu uczestników do finału zostanie podana
11/12/2020 r. godzina 12:00
II etap
- głosowanie uczniów od 14 do 18 grudnia 2020 r. do godziny 24:00
III etap
- ogłoszenie finalistów 21 grudnia 2020 r. godzina 12:00
Wszystkie informacje dotyczące konkursu u organizatora ZSPT CKU w
Bojanowie
W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca. Jury może zdecydować o innym
rozdziale miejsc.



Osoby nagrodzone otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Decyzja organizatora oraz jury jest ostateczna i niepodważalna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz do zmiany
liczby etapów.
Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i
wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i TV oraz innych
mediach informujących o konkursie.
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Zgłoszenie udziału w konkursie Winter Talent Show II edycja

Zgłaszam udział w konkursie
……………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, klasa)

Zapoznałem się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na warunki w
nim przedstawione.
……………………………………………
podpis ucznia pełnoletniego/rodzica (opiekuna) ucznia niepełnoletniego
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