REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
„MŁODE TALENTY 2018”
I. Cele konkursu:
1. Popularyzacja działań artystycznych.
2. Rozwijanie kreatywności uczniów.
3. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
4. Umożliwienie prezentacji swoich pasji, umiejętności.
II. Postanowienia ogólne:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0– III oraz IV-VII, którzy chcą

zaprezentować swoje zainteresowania, pasje, talenty.
2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub plastyczną (piosenka,
taniec, praca plastyczna, fotografia).
3. W odniesieniu do kategorii: praca plastyczna, fotografia tematem
przewodnim są słowa Juliana Tuwima:
Na gałązce usiadł ptak:
Zaszczebiotał, zatrzepotał,
Ostry dzióbek w piórka otarł,
Rozkołysał cały krzak.
Potem z świrem frunął w lot!
A gałązka rozhuśtana
Jeszcze drży, uradowana,
Że ją tak rozpląsał trzpiot.

Ptaki, te niepozorne, jaki i te barwne, zachwycające urodą lub pięknym głosem
staną się bohaterami tegorocznych prac plastycznych oraz fotografii.
4. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest etap szkolny, w wyniku

którego wyłonieni zostaną reprezentanci szkoły do konkursu
międzyszkolnego (3 osoby z każdej grupy wiekowej, w każdej kategorii).

Na zgłoszenia czekamy do 18.04.2018r.
5. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy

prezentujące swój talent. Ocena jest oddzielna dla grup i dla występów
indywidualnych.
6. Prezentacja nie może przekraczać 4,50 min. Jeżeli uczestnik przekroczy

wyznaczony czas zostanie odjęta mu połowa punktów w całkowitej ocenie
występu.
7. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednego utworu o

dowolnej tematyce (dopuszczany język, w którym napisany jest utwór, to
polski i angielski).
8. Wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem.

Akompaniament może być nagrany na płycie CD lub przenośnym nośniku

danych pendrive. Płyty/pendrive powinny być opatrzone imieniem i
nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem utworu.
9. Uczestników konkursu plastycznego i fotograficznego prosimy o nadesłanie
prac do dn. 18.04.2018r.
Prace plastyczne (wymagany format to A3, technika dowolna) oraz
fotografie (format nie większy niż A3) powinny być opatrzone
informacjami: imię i nazwisko autora, szkoła, klasa.
10. Talenty uczniów oceniać będzie profesjonalne jury. Laureatów wyłania jury

podczas narady, po zakończeniu występów.

11.Kryteria oceny śpiew:
- dobór repertuaru i aranżacja,
- poziom warsztatu wykonawczego,
- interpretacja prezentowanych utworów,
- ogólny wyraz artystyczny.
12. Kryteria oceny taniec
- technika wykonania, charakter tańca,
- opracowanie choreograficzne, kompozycja sceniczna dostosowana do
wieku wykonawców,
- zgodność ruchu i muzyki,
- dobór kostiumów i repertuaru,
- ogólny wyraz artystyczny.
13.Kryteria oceny praca plastyczna:
- zgodność z tematem,
- twórczy i oryginalny pomysł,
- estetyka wykonania.
14.Kryteria oceny fotografia:
- walory kompozycyjne,
- ostrość obrazu, gra światła, kadrowanie,
- walory ekspresyjne – kontekst otoczenia, tła.
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