
Regulamin konkursu "MAM TALENT" 

 

Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego 

w Wyszogrodzie, 

osoby odpowiedzialne za jego przygotowanie:  Anna Majewska i p.Anna Dąbrowska. 

 

Cel konkursu: 
 

 1. Celem konkursu jest: 

 rozbudzenie zainteresowań młodzieży; 

 pobudzenie wrażliwości artystycznej i kulturalnej; 

umożliwienie młodzieży zaprezentowania swego talentu, stworzenie możliwości zdrowej 

rywalizacji i prezentacji dokonań artystycznych; 

 dostarczenie młodzieży doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających                

 z kontaktu z muzyką i nie tylko. 

 

Zasady konkursu: 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół im. Jana 

Śniadeckiego w Wyszogrodzie 

oraz 

2. Uczniów szkół gimnazjalnych współpracujących z Zespołem Szkół (jeden występ  

 z danej szkoły) 

 

3. Konkurs będzie odbywać się w 2 kategoriach: 

 

 Uczestnicy Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego 

 Uczestnicy ze szkół gimnazjalnych 

 

 



I podkategoria – śpiew 

II podkategoria – inne talenty (sport, taniec, rysunek, kabaret, recytacja itp.) 

 

4. Uczestnicy konkursu przygotowują do przedstawienia jeden występ, mogą być 

występy pojedynczych osób lub grup/zespołów (max. trzyosobowe grupy) 

5.  Utwory muzyczne mogą być wykonane a capella lub z podkładem muzycznym. 

(Jeżeli do występu potrzebny jest podkład lub inne sprzęty prosimy o dostarczenie 

ich dnia 21 marca 2017r. przed rozpoczęciem konkursu)  

 

6.  Uczestnicy będą oceniani i nagradzani w dwóch wyżej wymienionych kategoriach i 

podkategoriach. 

 

7. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego 21 marca 2017r.  

o godz. 9:00. 

 

8.  Oceniając wykonawców, Jury weźmie pod uwagę: 

 

 czystość wykonania (kat.śpiew) 

dobór śpiewanego utworu (uwzględniający wiek i możliwości wokalne uczniów) 

(kat.śpiew)

 muzykalność, poczucie rytmu 

 ogólny wyraz artystyczny 

oryginalność i pomysłowość 

 

9. Uczestnicy zespołów nie muszą chodzić do jednej klasy. 

 

10. Występ musi być przygotowany samodzielnie przez uczestnika (bez pomocy 

nauczyciela, instruktora). 

 

11. Listę uczestników konkursu z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego należy 

przekazać  Annie Majewskiej. Karty zgłoszeń uczestników ze szkół 

gimnazjalnych należy przesłać pocztą elektroniczną do p. Anny Dąbrowskiej na 

adres a.dabrowska.lowyszogrod@wp.pl do dnia 15 marca (środa) 2017 roku.  

 

mailto:a.dabrowska.lowyszogrod@wp.pl


 

LICZYMY NA RÓŻNORODNOŚĆ TALENTÓW!  

ZAPRASZAMY ŚPIEWAKÓW, TANCERZY, AKROBATÓW, MUZYKÓW, 

ILUZJONISTÓW I MAGIKÓW, RZEŹBIĄCYCH W OWOCACH I WARZYWACH, 

MALARZY ORAZ INNYCH POSIADAJĄCYCH NIEODKRYTE JESZCZE TALENTY! 

 

 

Dopuszczalna jest możliwość zmian w regulaminie przez organizatora.  

 

 

Organizator – Samorząd Uczniowski  

Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie 


