
 

 Regulamin III Szkolnego  Festiwalu 

Talentów  
 

TALENTYNKI 2018 
 

1. Udział w festiwalu należy zgłosić na karcie zgłoszenia (karty 

dostępne u p. J. Niewiarowskieji  E.  Lisińskiej,  a w klasach młodszych u wychowawczyni).  

2. Każdy uczeń  może  zgłosić swój udział w więcej niż 1 kategorii. 

3. W festiwalu mogą wziąć udział uczestnicy indywidualni lub zespoły. 

4. Każdy uczestnik (zespół) przygotowuje prezentację swojego talentu trwającą  do 5 minut np. 1 

utwór muzyczny, piosenkę, parodię artysty, występ taneczny, recytację, scenkę teatralną, 

kabaretową,  pokaz zręczności, magii, i inne. Talent plastyczny prezentujemy na wystawie prac 

– każdy uczestnik tej kategorii prezentuje najmniej 5 prac plastycznych lub rękodzieła. 

5. Festiwal talentów poprzedzą eliminacje wstępne dla wszystkich zgłoszonych uczestników 

kwalifikujące do prezentacji finałowych. 

6. Finałowe prezentacje odbędą się w dniu 14 lutego.  

7. Każdy uczestnik Talentynek otrzyma  + 20  pkt  z zachowania, a klasa którą reprezentuje    +20 

pkt do rywalizacji na SUPER KLASĘ. 

8. W Festiwalu talentów  wyłonieni zostaną  laureaci,  dla których przewidziano nagrody 

rzeczowe oraz dodatkowe punkty z zachowania. 

9. Zwycięzcy Talentynek zostaną wyłonieniu  w głosowaniu, w którym udział wezmą uczniowie  

nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

10. Nagrody zostaną przyznane  w 2 kategoriach wiekowych.  

I kategoria    – klasy młodsze  (O, I, IV) 

II kategoria  – klasy starsze   (VII  SP i II, III Gim) 

W  każdej grupie wiekowej uczniowie otrzymają  nagrody w 3 kategoriach  talentów :             

talent muzyczny, talent plastyczny oraz talent inny  

11. Terminarz Talentynek 2018 

Do 31 stycznia -  składanie kart  zgłoszenia  do p. J. Niewiarowskiej i p, E.Lisińskiej                                    

(klasy młodsze do wychowawczyni) 

5-7 lutego – eliminacje (należy przedstawić swoją  prezentację talentu  

Uwaga: w przypadku talentu plastycznego należy przedstawić swoje prace 

O dokładnym terminie  eliminacji uczniowie zostaną poinformowani. 

14 lutego  finał  TALENTYNEK  2018 – prezentacje przed publicznością  szkolną.  

12. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 14 lutego na stronie szkoły. 

13. Nagrody zostaną wręczone  w dniu 16 lutego na apelu szkolnym. 

 

 

 

  


