
Regulamin szkolnego konkursu on-line 

„Talenty 29” 

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego w Warszawie. 

 

Cele konkursu: 

⚫ popularyzacja działań artystycznych w szkole, 

⚫ promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego, 

⚫ rozwijanie kreatywności uczniów, 

⚫ rozwijanie zainteresowań uczniów, 

⚫ prezentacja swoich pasji. 

 

Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów SP 29, którzy chcą zaprezentować swoje 

zainteresowania, pasje, osiągnięcia czy talent. Uczestnicy mogą wystąpić indywidualnie 

lub w grupach (do sześciu osób). Wyjątek stanowi kategoria PRACE PLASTYCZNE, gdzie prace 

wykonywane są wyłącznie indywidualnie. 

2. Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach: 

⚫ śpiew - piosenka polska, 

⚫ śpiew - piosenka obcojęzyczna, 

⚫ recytacja, 

⚫ taniec, 

⚫ gra na instrumencie, 

⚫ praca plastyczna kl. 0-3, 

⚫ praca plastyczna kl. 4-8. 

3. Nagranie całego występu nie może przekroczyć 5 minut. 

4. Prace plastyczne uczeń wysyła w formie zdjęcia. Razem ze zdjęciem na e-mail przesyła film pokazujący 

realizację pracy zmontowany w przyspieszeniu. 

5. W przypadku recytacji uczestnik konkursu załącza do nagrania wideo wygłaszany tekst. 

6. Każdy uczestnik bierze udział w eliminacjach z danej kategorii tylko raz. 

7. Prace i występy uczestników oceniać będzie jury złożone z nauczycieli. 

8. Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali 0 do 5. 



9. Wybrane nagrania laureatów konkursu mogą zostać udostępnione na stronie internetowej szkoły. 

10. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są wysłać e-mailem (w załączniku razem z nagraniem 

konkursowym) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie oraz publikację  

wizerunku, imienia i nazwiska na stronie internetowej szkoły. Formularz zgody dostępny będzie 

na stronie internetowej szkoły. Brak pisemnej zgody jest równoznaczny z rezygnacją z konkursu. 

11. Nagrania konkursowe należy wysyłać w terminie od 4 do 18 maja 2021 r. na adres e-mail: 

talenty29.warszawa@gmail.com 

12. Filmy z nagraniami należy zapisać w formacie mp4. W e-mailu można umieścić link do filmu 

udostępnionego w zewnętrznym miejscu przechowywania (tzw. chmura). Zakres dostępności 

do linku powinien być ograniczony wyłącznie do organizatorów konkursu. 

 

13. Zdjęcia należy zapisać w formacie jpg. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu. 

2. Wszystkie nagrania będą archiwizowane i mogą być udostępniane na potrzeby promocyjne szkoły. 

about:blank

