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Regulamin „Konkursu Talentów” 

 

 

§1 

Organizatorzy konkursu 

 

Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy i Przedszkole Specjalne 

„Jeżyk” przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Świnoujściu. 

Osoby odpowiedzialne: Małgorzata Ratowska i Marta Wdowiak. 

 

§2 

Cele konkursu 

 

1. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów. 

2. Rozwijanie kreatywności uczniów. 

3. Zaprezentowanie w środowisku lokalnym różnorodnych talentów. 

4. Promocja twórczych form spędzania wolnego czasu. 

5. Popularyzacja działań artystycznych dzieci i młodzieży. 

 

§3 

Uczestnicy konkursu 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze 

świnoujskich placówek edukacyjnych: 

 Zespołów Edukacyjno – Terapeutycznych; 

 Klas I – VIII Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego; 

 Przedszkoli Specjalnych; 

 Przedszkoli z Oddziałami Integracyjnymi. 

2. Każda szkoła / placówka / przedszkole zgłasza maksymalnie 8 uczestników konkursu. 

3. Opiekunem uczestników może być nauczyciel lub rodzic. 
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§4 

Formy i prezentacja talentów 

 

1. Talenty uczestników mogą być prezentowane w formie: 

 Śpiewu; 

 Recytacji; 

 Tańca; 

 Prezentacji umiejętności grania na instrumencie; 

 Pokazu zdolności manualnych (malarstwo, rysunek, rzeźba, wyklejanie, prace 

techniczne itp.); 

 Inne …. 

2. Każdy uczestnik prezentuje swój talent indywidualnie i tylko w jednej formie. 

3. Prezentacja talentu nie może przekroczyć 7 minut. 

4. Talent ucznia prezentujący zdolności manualne będzie odbywać się w trakcie „Konkursu 

Talentów” w wyznaczonym miejscu przez organizatorów. Czas wykonania pracy nie 

może przekroczyć 40 minut.  

5. W przypadku prezentacji, do których wykorzystany zostanie podkład muzyczny musi on 

być dostarczony do organizatorów przynajmniej 7 dni przed terminem konkursu. 

6. Wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do prezentacji występu 

zabezpiecza sobie sam wykonawca. (Plastelina, wełna, szydełko, kartki, farby, kleje, 

glina, bibuła i inne artykuły plastyczne). 

7. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofon, odtwarzacz cd, laptop (potrzeby w 

tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszeń). 

8. Do konkursu dopuszczone zostaną prezentacje talentów nie zagrażające zdrowiu i życiu 

uczestników konkursu. 

9. W czasie prezentacji niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, 

tańców, wykorzystanie niestosownych piosenek, używanie wulgarnych słów oraz 

prezentowanie prowokacyjnych i wyzywających strojów. 
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§5 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz załączników do końca      

marca 2023r. i dostarczenie ich w wersji papierowej do Sekretariatu PSONI Koło w 

Świnoujściu przy ul. Basztowej 11 lub w wersji elektronicznej na e-mail 

orew.swinoujscie@psouu.org.pl 

2. Wszystkie osoby zgłaszające się do konkursu zgadzają się na wykorzystanie i 

rozpowszechnianie swojego wizerunku w ramach „Konkursu Talentów”, którego dotyczy 

niniejszy regulamin. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

regulaminu. 

 

 

§6 

Przebieg konkursu 

 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: 

 Przedszkole 

 Klasy I – VIII i ZET 

2. Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej. 

3. Każdy występ zapowiadają osoby prowadzące. 

4. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według listy przedstawionej przez 

organizatorów. 

5. Talenty oceniać będzie jury, którego decyzja jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. 

6. Po obejrzeniu występu jurorzy ocenią występ punktowo w skali od 1 do 5, uwzględniając 

w swojej ocenie prezentację, poziom trudności, wrażenia artystyczne oraz oryginalność 

wykonania. Ogólna ocena będzie sumą punktów poszczególnych jurorów.  

7. Występy uczniów będą nagrywane i fotografowane na potrzeby promocyjne OREW i 

NPS Jeżyk. 
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§7 

Miejsce i termin konkursu 

 

 Konkurs Talentów odbędzie się 19 maja 2023r o godzinie 10:00 w PSONI 

Koło w Świnoujściu przy ul. Basztowej 11. Uczestnicy zobowiązani są do przybycia w 

godzinach 9:40 - 9:50. 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


