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PRUSZKÓW 2021



I. CELE KONKURSU: 

1. popularyzowanie działań artystycznych 

2. rozwijanie kreatywności młodzieży  

3. promowanie młodych talentów  

4. rozwijanie zainteresowań uczniów  

 5. promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu  

 6. promocja szkoły w środowisku lokalnym. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU:  

Konkurs skierowany jest do  uczniów Szkoły  Podstawowej nr 5 w Pruszkowie , którzy chcą 

zaprezentować na forum swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent. 

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń lub grupa uczniów (do 25 osób).  

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: kl.0-3 oraz kl. 4-8. 

 

III. TERMIN KONKURSU:  

Wypełnioną i podpisaną przez szkolnych opiekunów Kartę Zgłoszeniową do konkursu, 

należy przekazać w terminie do 25 marca 2022 r. na adres e-mail: taniecsp5@o2.pl lub do 

wychowawcy klasy. 

Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach:  

I etap – eliminacje wstępne - eliminacje klasowe – w kwietniu 2022r. każdy występ jest 

oceniony przez powołane do tego jury.  

Wybierane jest po kilka prezentacji z każdego rocznika. 

II etap – eliminacje szkolne: maj 2022r. – wyłonienie zwycięzców poprzez jury składające się 

z uczniów będących w Samorządzie Szkolnym. Wszelkie niejasności będą rozpatrywane 

przez Komisję Konkursową. 

Koncert finałowy – podczas pikniku rodzinnego – czerwiec 2022r.  

Jeżeli nie będzie możliwe przeprowadzenie konkursu stacjonarnie, to przybierze on formę 

zdalną – będzie należało zaprezentować swój talent poprzez nagranie filmu wideo i przesłanie 

na adres organizatorów: taniecsp5@o2.pl.  

Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój 

talent, ale każdy uczestnik może wystąpić tylko raz. 

 

IV. FORMA KONKURSU:  

Krótka prezentacja:  

1. śpiew  

2. taniec 

3. zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich 

4. pokaz umiejętności gry aktorskiej 

5. pokaz sprawności fizycznej  

6. prezentacja treści kabaretowych  

7. małe formy teatralne  

8. gra na dowolnym instrumencie  

9. recytacja  
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10. występy sportowo-akrobatyczne  

11. zdolności manualne (np. origami) lub plastyczne  

12. inne . . .  

 

V. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Prezentacja nie może być dłuższa niż 3 minuty w przypadku występów indywidualnych i 

grup do 3 osób. 

2. Dopuszcza się prezentacje dłuższe (nieprzekraczające jednak 7 minut) w przypadku 

występów grup powyżej 3 osób.  

3. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu. 

Wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym 

(nagranym na pendrive lub innym nośniku w formacie mp3 i opatrzonym imieniem i 

nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem dostarczonym do organizatorów) 

4. Uczestnicy konkursu mają obowiązek dostarczyć niezbędne pomoce do swojego występu 

w dniu finału konkursu. W przeciwnym wypadku, występ może być niedopuszczony do 

udziału w konkursie. 

5. W przypadku talentu plastycznego (lub innego manualnego) uczeń wykonuje pracę 

plastyczną w czasie trwania imprezy (ok. 30 min.). Uczeń ma zapewniony „kącik pracy”, 

przynosi jednak własne przybory. W szczególnych przypadkach po uzgodnieniu z 

organizatorami, dopuszczone mogą być prezentacje dłuższe. 

6. Uczniowie prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej  

 kolejnych numerów. 

7. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów,  

ruchów, tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych 

słów. Nie można być również ubranym prowokacyjnie. 

8. Uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny od 

wad prawnych oraz że nie narusza praw osób trzecich. 

9. Na każdego uczestnika lub grupę przypada jedna karta zgłoszeniowa. 

10. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, odtwarzacz CD. 

11.Wszystkie rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam 

wykonawca.  

12.W zależności od ilości i rodzaju zgłoszeń jury może ustalić kategorie  

      występów. 

 

VII. OCENIANIE. 

1. Finalistów – z każdej kategorii wiekowej wyłania jury podczas narady, po zakończeniu 

występów. O wyniku decyduje suma punktów.  

2. Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali 1 do 6.  

1 - wydaje nam się, że to nie jest konkurs na miarę Twoich możliwości 

2 - może powinieneś zastanowić się nad zmianą kategorii?  

3 - kto wie, kto wie...  

4 - Twojemu talentowi mówimy nasze zdecydowane...może być.  

5 - może będziesz wielki 

6 - masz talent!!!  



3. Jury ma prawo przerwać występ w dowolnym momencie. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

 

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego    

Regulaminu.  

2. Decyzja organizatora i jury jest ostateczna i niepodważalna. 

3. Uczestnicy  konkursu  podczas  całego trwania realizacji konkursu nie mogą dyskutować 

lub radzić się członków jury w żadnej sprawie dotyczącej ich udziału w programie, a w 

szczególności przebiegu występu przez nich wykonywanego, ich wyglądu lub 

prezentowanych umiejętności. 

4. Organizator  lub  jury  nie  jest zobowiązane  do  podawania  powodów podjęcia  decyzji  o 

odrzuceniu kandydata lub zakwalifikowania do grona finalistów. 

5. Wzięcie udziału  w  konkursie  oznacza  zgodę  uczestnika  na  bezpłatne  publikowanie  i 

wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych na  stronie  internetowej  Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Pruszkowie lub innych mediach reklamujących imprezę. 

 6. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców. 

 


