
 
 

ORGANIZATOR:   

•Samorząd Uczniowski   

 

Cele konkursu: 

•Popularyzacja działań artystycznych w szkole  

•Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego  

•Rozwijanie kreatywności uczniów  

•Rozwijanie zainteresowań  

•Umożliwienie prezentacji swoich pasji   

 

Postanowienia ogólne:  

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Kole, którzy chcą 

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

2. Prezentacja ma mieć formę muzyczną  

3. Konkurs składa się z jednego etapu. Data zostanie ustalona po zakończeniu zapisów.     

4. Chętni uczniowie mogą zapisać się:  

•W pokoju nauczycieli WF-u  

•U Michała Czajkowskiego ucznia klasy 4 Technikum Informatycznego   

5. Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu 

uczestników konkursu.   

6. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy zorganizowane 

prezentujące swój talent.    

7. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut, w przypadku wystąpień indywidualnych i grup do 

3 osób. Dopuszcza się prezentacje dłuższe, 10 minutowe w przypadku wystąpień grup powyżej 3 osób 

prezentujących treści kabaretowe lub małe formy teatralne.   

8. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a wykonawca 

może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem. Akompaniament może być nagrany na 

płycie CD.   

9. Przed konkursem w dniu w dniu ustalonych przez organizatora na długiej przerwie, tj. po 3 godzinie 

lekcyjnej odbędzie się obowiązkowe zebranie uczestników w sprawach organizacyjnych. Sala i 

godzina zebrania do ustalenia.   

10. Rozwijanie zainteresowań Uczestnicy konkursu mają obowiązek dostarczyć niezbędne pomoce do 

swojego występu (akompaniament, plakat, rzeźbę itp.) w dniu zebrania przed konkursem.  

W przeciwnym wypadku występ może być niedopuszczony do udziału w konkursie.   



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

wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów.   

12. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej kolejnych numerów.   

13. Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca konkurs.   

14. Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z Dyrektora, wybranych nauczycieli i 

przedstawiciela samorządu uczniowskiego.    

15. Jury przyznaje punkty za każdy występ w punktacji udostępnionej na zebraniu organizacyjnym    

16. Jury ma prawo przerwać występ w dowolnym momencie.   

17. Trójkę finalistów wyłania jury podczas narady, po zakończeniu występów.  O wyniku decyduje 

suma punktów.    

18. Po krótkiej przerwie nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników.   

 

Postanowienia końcowe:   

1. Zapisy trwają od 14 listopada do 6 grudnia   

2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.   

3. Decyzja Komisji Konkursowej, typującej finalistów jest ostateczna.    

4. Wszystkie  występy uczniów będą nagrywane bądź fotografowane na potrzeby promocyjne Szkoły.   

5. Nagrody w konkursie zapewnia organizator.   

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 


