Nasza szkoła została umieszczona na ogólnopolskiej mapie Szkół Odkrywców
Talentów, które przyczyniają się do odkrywania, wspierania zainteresowań oraz
uzdolnień dzieci i młodzieży.
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci z klas I -III, które potrafią ładnie śpiewać,
recytować, tańczyć, posiadają zdolności sportowe, plastyczne, manualne, grają na
instrumencie muzycznym, a może wyszywają albo robią jeszcze coś innego i chcą się
tym pochwalić do wzięcia udziału w zabawie konkursowej

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem zabawy są nauczyciele świetlicy: Marlena Ogiewa - Małek i Maja Wolska.
2. Zabawa konkursowa odbędzie się 27 maja 2015 r. O godzinie występu uczestnicy zostaną
powiadomieni do 15 maja.
3. Celem konkursu jest ośmielenie do wystąpień publicznych, budowanie postawy pewności siebie
i odwagi, gromadzenie doświadczeń artystycznych i społecznych, odkrywanie zainteresowań
i uzdolnień dzieci.
4. Uczestnicy będą oceniani pod kątem talentu oraz całej oprawy występu. Najciekawsze prezentacje
zostaną nagrodzone. Przewidziana jest również nagroda publiczności.
5. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas I – III uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 30
im. Króla Kazimierza Wielkiego.
6. Każdy uczestnik lub zespół prezentuje swój talent w czasie nie dłuższym niż 5 minut.
7. Osoby chcące wziąć udział w zabawie muszą zgłosić chęć udziału do 30 kwietnia 2015 r.
u organizatorów konkursu (w sali nr 2 lub 9) i wypełnić formularz zgłoszeniowy.
8. Osoby korzystające z podkładów muzycznych lub prezentacji multimedialnych muszą dostarczyć
podpisaną płytę CD do 15 maja.
9. Istnieje możliwość opowiedzenia o swoim talencie na podstawie prezentacji multimedialnej lub
innej formy dokumentacji np. zdjęć, rysunków, filmików.
10. Każda osoba indywidualnie może wystąpić tylko raz. Dopuszczalny jest dwukrotny występ tej
samej osoby - raz indywidualnie, drugi raz np. z zespołem muzycznym.
11. Uczestnicy bazują na własnych środkach pomocniczych w postaci przyborów potrzebnych do
prezentacji talentu (tj. piłka, instrument muzyczny).
12. Organizatorzy udostępniają sprzęt muzyczno – nagłośnieniowy, stoły, krzesła.
13. Wszyscy uczestnicy biorący udział w „POKAŻ TALENT” występują za zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych.
Zapraszamy rodziców do pomocy w przygotowaniach do występu
i wspierania swoich pociech w dniu pokazu.

