Regulamin konkursu talentów dzieci i młodzieży
„Masz talent!”
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Szafa Gra. Konkurs realizowany jest ze środków
Urzędu Miasta Mikołów.
2. Celem konkursu jest:
– promocja działania artystycznego jako świetnego sposobu własnego rozwoju
młodego człowieka
– wspieranie ponadprzeciętnie zdolnej młodzieży w rozwoju indywidualnych talentów
artystycznych
– kształtowanie wizerunku Gminy Mikołów jako miejsca przyjaznego rozwojowi
młodego człowieka.
3. Konkurs będzie prowadzony w dwóch kategoriach: szkół podstawowych oraz
gimnazjów.
4. Uczniowie mogą prezentować się we wszystkich dziedzinach związanych ze sztuką
(m.in. plastyka, śpiew, muzyka instrumentalna, taniec, recytacja, literatura, kabaret).
Chęć wystąpienia w przeglądzie uczniowie deklarują Nauczycielowi, który dokonuje
zgłoszenia u Organizatora.
5. Przedmiotem konkursu jest artystyczna prezentacja solisty bądź grupy o maksymalnej
długości występu 10 minut. Występujących będą oceniali zaproszeni przez Organizatora
goście.
6. Prezentacje konkursowe będą odbywały się 4 grudnia 2016r. (niedziela) w Zespole
Szkół w Mikołowie-Bujakowie. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom oraz
ich opiekunom słodki poczęstunek. Organizator nie zapewnia transportu uczestnikom
oraz ich opiekunom.
7. W konkursie przewidziano następujące nagrody:
- dyplom i drobny upominek oraz udział w sesji zdjęciowej dla wszystkich uczestników
konkursu
- dyplom, nagrodę rzeczową oraz udział w sesji zdjęciowej dla laureatów konkursu
8. W finale przyznane zostaną następujące tytuły:
3 x Wschodzący Talent Mikołowa w kategorii szkół podstawowych
3 x Wschodzący Talent Mikołowa w kategorii szkół gimnazjalnych.
9. Warunkiem udziału uczestnika w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia
i przekazanie jej oryginału lub skanu Organizatorowi do dnia 14 listopada 2016r.
Prawidłowo wypełniona karta powinna uwzględniać zapotrzebowanie techniczne.
10. Rodzice uczestników wyrażają zgodę na upublicznienie zdjęć wykonanych podczas
sesji dla potrzeb promocji wydarzenia.
11. Przegląd planowany jest na godzinę 16:30, o szczegółowej rozpisce czasowej
wykonawców Organizator poinformuje Nauczyciela do 25 listopada 2016r.

Karta zgłoszenia ucznia do konkursu talentów „Masz talent!”
Nazwa szkoły:
Dane zgłaszającego
nauczyciela:

Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres mailowy:

Imię i nazwisko uczestnika:
Klasa:
Prezentowana dziedzina:
Krótki opis do
przedstawienia ucznia:
np. zainteresowania,
ciekawostki, osiągnięcia,
marzenia

Krótki opis występu:

Wymogi sprzętowe:
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
…...........................
Data i miejscowość:

….................................................................
Podpis Nauczyciela zgłaszającego

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie talentów „Masz talent”. Oświadczam, że
zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
…...........................
Data i miejscowość

….................................................................
czytelny podpis Rodzica

