
SZKOLNY – RODZINNY KONKURS

REGULAMIN

Cele:

Ø Integracja środowiska szkoły
Ø Promocja talentów
Ø Dobra zabawa

Miejsce konkursu:

Ø Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami  Integracyjnymi  im. 21 Brygady Strzelców
Podhalańskich w Rzeszowie

Termin:

Ø 5  marca 2016r. (sobota) o godz. 10.00

Kategoria wiekowa:

Ø Kl. 0 – III
Ø Kl. IV – VI

Forma wykonawcza:

Ø Solista (uczeń)
Ø Zespół ( uczeń + członek / członkowie rodziny)

Zasady uczestnictwa:
Ø Prezentacje odbywać się będą w kategoriach (do wyboru) :

śpiew (piosenka estradowa), taniec, gra na instrumentach muzycznych,
             sport ( bez niebezpiecznych elementów akrobatycznych!!!) .



             Kategorie  mogą być ze sobą połączone np. śpiew + gra na instrumentach.

Ø Jury konkursowe będzie oceniało uczestników w 2 formach wykonawczych:
solista, zespół.

Ø Jury konkursowe szczególną uwagę przy ocenie zwracać będzie na:
poprawność wykonania prezentacji, estetykę wykonania, interpretację i ekspresję
oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Ø Każdy uczestnik występuje tylko w 1 prezentacji  (do 5 min.).
             Uczniowie w czasie konkursu przebywają pod opieką swoich rodziców !
Ø W czasie konkursu będą robione zdjęcia, które zostaną zamieszczone na stronie

internetowej szkoły.
Ø Zgłoszenia do konkursu należy zgłaszać na kartach zgłoszeń :

kl.  0 – III  do p. Bożeny Kukułki
kl. IV – VI do p. Katarzyny Kawalec

Ø Zgłoszenia przyjmowane będą  do dnia 29 lutego 2016r. (poniedziałek).

Ø Uczestnicząc w prezentacjach konkursowych uczestnicy akceptują
regulamin konkursu !

ZAPRASZAMY!

Organizatorzy:
                                                                                                      SP 17
                                                                                                      p. Bożena Kukułka (kl. 0 – III)
                                                                                                      p. Katarzyna Kawalec (kl. IV – VI)



SZKOLNY – RODZINNY KONKURS
„MAM TALENT”

Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi
im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie

5 marca 2016r.

KARTA ZGŁOSZEŃ

1. Imię i nazwisko uczestnika / uczestników:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Klasa:   ……………………….

3. Forma wykonawcza (solista, zespół):

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Rodzaj prezentacji (śpiew -piosenka estradowa), taniec, gra na instrumentach
muzycznych, sport):

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Tytuł prezentacji: …………………………………………………………………………………………………….

6. Zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                           ……………………………     ………………………………………………………..
                                                           Data                               Podpis rodzica


