
REGULAMIN SZKOLNEGO KONCERTU „MAM TALENT” 

Organizatorem koncertu jest Szkoła Podstawowa Nr 6 w Gnieźnie. 

 Cele koncertu:  

• popularyzacja działań artystycznych w szkole,  

• promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego,  

• rozwijanie kreatywności uczniów,  

• rozwijanie zainteresowań dzieci ,  

• umożliwienie prezentacji swoich pasji  i talentu. 

Postanowienia ogólne: 

 1. Koncert skierowany jest do uczniów klas I – VIII, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swój 

talent.  

2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub  plastyczną  (piosenka, taniec,  kabaret, 

iluzja, plakat, orgiami, rzeźba itp.).  

3. Piosenki  muszą być śpiewane w języku polskim. 

4. Koncert składa się z trzech etapów:  

• Chętny uczeń wypełnia kartę zgłoszeniową – do odbioru u wychowawców. Wypełnioną i 

podpisaną przez rodziców kartę zgłoszeniową  dostarcza  do p. J.Góralskiej - Meller,  M. 

Dutkiewicz lub R.Kosmali w terminie  do 25.02.2019r. 

• przesłuchanie 

•  koncert 

5. Ilość przesłuchań zależna jest od ilości chętnych .  

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

7. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 3,50minut. 

8.W przypadku utworu muzycznego  wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub z 

podkładem muzycznym. 

9. Podkład muzyczny- tylko linia melodyczna bez słów- musi być nagrany na pendriwie w formacie 

mp3.  

10.Uczestnik przynosi nagranie na  pendriwie na przesłuchanie. 

11.Każdy wykonawca może wystąpić tylko raz. Wyjątek stanowi grupa dzieci , która współprowadzi 

koncert. 



12.  Tydzień przed planowanym   przesłuchaniem – zostanie podany dokładny termin, godzina i sala. 

Przesłuchanie odbędzie się w godzinach popołudniowych w SP6.  

13. Uczestnicy koncertu mają obowiązek  przynieść niezbędne pomoce do swojego  

występu (akompaniament, plakat, rzeźbę itp.) w dniu  przesłuchania. W przeciwnym wypadku występ 

będzie niedopuszczony do udziału w konkursie.  

14.  W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców oraz 

wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów.  

15. W trakcie przesłuchania w  sali obecna jest tylko osoba występująca oraz organizatorzy.  

16. Wyniki przesłuchania zostaną podane w ciągu 10 dni - po przesłuchaniu wszystkich uczestników. 

17.Kryteria wyboru uczestników koncertu: 

•  Oryginalność występu, 

•  Estetyka wykonania, 

• Choreografia , 

• Intonacja wokalna,  

• interpretacja wykonania utworu muzycznego. 

18. Koncert przewidziany jest na koniec marca 2019r. , przesłuchania luty- marzec 2019r. 

Dokładny termin i godzinę koncertu  podamy po przesłuchaniach. 

19. Postanowienia końcowe:  

1. Uczestnictwo w Koncercie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.  

2. Wszystkie występy dzieci będą nagrywane bądź fotografowane na potrzeby promocyjne 

Szkoły.  

Zapraszamy do udziału w zabawie! 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONCERTU „MAM TALENT” 

1.Imię, nazwisko uczestnika lub imiona i nazwiska członków 

grupy:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa grupy:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Klasa : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kategoria : 

• Talent sceniczny  

• Talent muzyczny  

• Talent plastyczny 

• Inny……………………………………………………. 

Tytuł utworu: 

 


