I GMINNA OLIMPIADA TALENTÓW
”MÓJ TALENT - MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZATOR:
GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W NADARZYNIE
CELE KONKURSU:








wyłonienie laureatów do I Ogólnopolskiej Olimpiady Talentów –dzieci i młodzież
szczególnie uzdolniona muzycznie, literacko, aktorsko, artystycznie oraz ruchowo;
popularyzowanie działań artystycznych;
rozwijanie kreatywności młodzieży;
promowanie młodych talentów;
rozwijanie zainteresowań uczniów;
promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu;
zaprezentowanie w środowisku nadarzyńskim różnorodnych talentów.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
§1.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I-III
gimnazjum, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby,
osiągnięcia czy talent.
§2.
Uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w następujących dziedzinach:

1.
2.
3.
4.

Twórczość literacka (wiersze, prace literackie, formy dziennikarskie).
Fotografia artystyczna i reporterska.
Ćwiczenia i pokazy sportowe, pokazy zręcznościowe.
Krótka prezentacja sceniczna w formie:
 śpiew
 taniec
 małe formy teatralne
 gra na dowolnym instrumencie
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§3.
Konkurs składa się z dwóch etapów. I etap - eliminacje i II etap - konkurs finałowy. Pierwszy
etap: 11 marca 2015 r. (środa). Drugi etap - 21 marca 2015 r. (sobota). Oba etapy odbędą się
na terenie Gimnazjum im. św. Jana Pawła II.
§4.
W terminie do 27 lutego 2015 r. (piątek) należy dostarczyć do Organizatora wypełnioną
i podpisaną przez rodziców Deklarację Zgłoszeniową (załącznik numer 1).
§5.
Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój
talent.
§6.
Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu
uczestników konkursu oraz publiczności.
§7.
Uczeń może zgłosić się do więcej niż jednej dziedziny, wypełniając do każdej z nich oddzielną
deklarację.
§8.
Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut, w przypadku wystąpień indywidualnych i grup
do 3 osób. Dopuszcza się prezentacje dłuższe, 20 minutowe. W przypadku wystąpień grup
powyżej 3 osób prezentujących małe formy teatralne tego typu prezentacje należy dostarczyć
nagrane na nośnikach danych do 6 marca 2015 r. (piątek).
§9.
O kolejności występów decyduje kolejność zgłoszeń oraz dziedzina, w jakiej Uczestnik bierze
udział. Miejsce konkursu: aula oraz sala gimnastyczna. O kolejności wystąpień Uczestnicy będą
poinformowani na stronie internetowej Szkoły- Organizatora, według ustalonych przez
Organizatorów poszczególnych konkurencji.
§10.
Uczestnicy konkursu mają obowiązek dostarczyć niezbędne pomoce do swojego występu
(akompaniament, sprzęt sportowy, itp.). W przeciwnym wypadku Uczestnik może być
niedopuszczony do udziału w konkursie.
§11.
W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców oraz
wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów.
§12.
Występ każdego Uczestnika zapowiada osoba prowadząca konkurs.
§13.
Pokazy i występy oceniane będą przez komisję powołaną przez Organizatora.
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§14.
Komisja oceniająca ma prawo przerwać występ w dowolnym momencie.
§15.
O wyniku decyduje suma punktów.
§16.
Ilość osób zakwalifikowanych do II etapu Organizator uzależnia od ilości zgłoszeń.
§17.
W konkursie finałowym nagrodzone zostaną po 3 osoby w każdej dziedzinie, w 2 kategoriach
wiekowych (9-12 lat i 13-15 lat).
§18.
Najlepsze prace literackie, graficzne i fotograficzne, a także utrwalone techniką cyfrową występy
artystyczne i sportowe zostaną przesłane do Komitetu Organizacyjnego I Ogólnopolskiego
Konkursu Olimpiada Talentów. Jury dokona oceny prac i prezentacji nadesłanych z całej Polski,
a najlepsze zamieści na specjalnym portalu internetowym. Internauci dokonają własnego wyboru
najlepszych prezentacji. Wyniki głosowań internetowych podane zostaną 15 czerwca 2015 r. (2)
§19.
Po wytypowaniu finalistów, publiczność oddaje swoje głosy na jedną z trzech, wyłonionych
przez komisję osób. Każdy widz ma prawo oddać tylko jeden głos, wrzucając do
przygotowanych pojemników specjalnie przygotowane karty do głosowania. Głosy oddane na
kartach innego pochodzenia lub nieważne nie będą liczone.
§20.
Jury podlicza głosy oddane przez publiczność na każdego wytypowanego finalistę.
§21.
Wygrywa uczestnik, który zebrał największą ilość głosów spośród publiczności.
§22.
Po krótkiej przerwie nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród.
§23.
Wszyscy finaliści konkursu zobowiązani są przynieść pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
na udział oraz publikację jego zdjęcia, imienia i nazwiska na stronie internetowej szkoły oraz
wykorzystanie tych danych przez Komitet Organizacyjny I Ogólnopolskiego Konkursu
Olimpiada Talentów.

(2)

Z Regulaminu Organizatora I Ogólnopolskiej Olimpiady Talentów (Fundacja Państwo
Obywatelskie)
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§24.
Warunki uczestnictwa, kryteria oceniania.
1. Twórczość literacka (wiersze, prace literackie, formy dziennikarskie).
Tematyka prac konkursowych:



wiersz, opowiadanie, baśń – ( szkoła podstawowa, gimnazjum).
formy dziennikarskie – reportaż , felieton – (gimnazjum).

Warunki uczestnictwa:
- każdy uczestnik może złożyć jeden utwór poetycki bądź pracę o objętości
nieprzekraczającej 4 strony;
- komisja dokona oceny, biorąc pod uwagę następujące kryteria: oryginalność,
ogólne wrażenie artystyczne, poprawność językową, estetykę pracy;
- prace muszą zawierać dane autora (imię i nazwisko, klasę, adres szkoły, imię i nazwisko
nauczyciela),

Kryteria oceny form teatralnych
Forma artystyczna: spektakl, przedstawienie, kabaret, skecz, pantomima
Kryteria oceny:

zgodność treści z zakresem tematycznym regulaminu 0-10 pkt.

sposób przekazania treści, forma i pomysłowość
0-5 pkt.

walory artystyczne
0-5 pkt.
 pochodzenie scenariusza (własny - 3, zmodyfikowany - 2, gotowy - 1) 0-3 pkt.
Czas trwania występu jednej grupy nie może przekroczyć 20 min.
Każda grupa teatralna przygotowuje na konkurs krótki program, zawierający tytuł i autora
wystawianej sztuki, nazwisko reżysera (nauczyciela przygotowującego inscenizację)
oraz obsadę z nazwiskami odtwórców poszczególnych ról.
Kryteria oceny recytacji.
Każdy Uczestnik prezentuje dowolnie wybrany wiersz; czas prezentacji nie może
przekraczać 5 – 7 minut.
Komisja oceniając prezentacje uczestników będzie uwzględniać:
 interpretację i dobór repertuaru do wieku recytatora,
 kulturę słowa,
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ogólny wyraz artystyczny.

2. Fotografia artystyczna i reporterska.
Uczestnik zobowiązany jest przesłać na adres szkoły: gimnazjum@nadarzyn.pl od 3-5 zdjęć w
formacie „jpg”( w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2015 (piątek). (wpisując w temacie
wiadomości „Olimpiada Talentów-fotografia” oraz podając swoje dane: imię, nazwisko, szkołę,
wiek, tytuł zdjęcia).
Zdjęcia czarno-białe lub barwne, z wykorzystaniem technik cyfrowych lub technik mieszanych.
Osoby zakwalifikowane do II etapu – Konkursu finałowego powinny dostarczyć do dnia
18 marca (środa) wywołane wyróżnione zdjęcia w formacie 20x30 lub większym. Każda praca
powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię, nazwisko autora,
szkołę, wiek, tytuł zdjęcia).
W konkursie oceniane będą tylko prace autorskie.
Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs
w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć (także tych
nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora.
Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zdjęć
przez Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu.
Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych zdjęć na wszystkich
pola eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania zdjęć. Dotyczy to szczególnie:
1) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych zdjęć w dowolnej formie, m.in.
choć nie wyłącznie w postaci wydrukowanej i/lub CD-ROM-u;
2) wprowadzania zdjęć w całości lub we fragmentach do pamięci komputera
oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do zdjęć w czasie
i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet);
3) używania całości lub fragmentów zdjęć w materiałach informacyjnych i promocyjnych
Organizatora, drukowanych i elektronicznych (w tym internetowych).
Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić
Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona,
choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w zdjęciach i/lub w związku ze
zdjęciami praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.
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Komisja dokona oceny, biorąc pod uwagę następujące kryteria: oryginalność oraz ogólne
wrażenie artystyczne i wybór tematu.

3. Ćwiczenia i pokazy sportowe, pokazy zręcznościowe oraz krótkie prezentacje
sceniczne.
W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a wykonawca
może wystąpić z własnym akompaniamentem lub zespołem. Jeżeli występ uczestnika/
uczestników wymaga podkładu muzycznego, do Karty Zgłoszeniowej należy dołączyć wolny od
wad fizycznych nośnik CD audio z nagraniem. (podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika).
Komisja przyznaje punkty za każdy występ (ćwiczenia i pokazy sportowe, pokazy
zręcznościowe, krótkie prezentacje sceniczne) w skali 0 do 5. Pod uwagę będą brane walory
artystyczne pokazu oraz pomysłowość wykonania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
§1.
Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego
Regulaminu.
§2.
Decyzja Komisji Konkursowej typującej finalistów jest ostateczna.
§3.
Wszystkie występy dzieci będą nagrywane bądź fotografowane na potrzeby promocyjne Szkoły
oraz przekazane organizatorom I Ogólnopolskiej Olimpiady Talentów.
§4.
Nagrody w konkursie zapewnia Organizator.
§5.
Organizator informuje, że prace konkursowe nie będą zwracane.
§6.
Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
§7.
Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania
przyczyn.
§8.
Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
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§9.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane
osobowe oraz do ich poprawiania.
§10.
Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem
w Konkursie.
§11.
Organizator I Gminnej Olimpiady Talentów nie odpowiada za ewentualne jakiekolwiek
uchybienia ze strony Fundacji Państwa Polskiego – organizatora I Ogólnopolskiego Konkursu
Olimpiady Talentów.
§12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne
przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZABAWIE!!!!!
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Załącznik nr 1

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA
I GMINNA OLIMPIADA TALENTÓW –MÓJ TALENT – MOJA
PRZYSZŁOŚĆ"
Do dnia 27 lutego (piątek)!!!
Imię, nazwisko uczestnika
lub imiona i nazwiska
członków grupy
Nazwa grupy (jeśli dotyczy)
Klasa i wiek
Kategoria (właściwe podkreśl)

1. Twórczość literacka (wiersze, prace literackie, formy
dziennikarskie).
2. Fotografia artystyczna i reporterska .
3. Krótka prezentacja sceniczna w formie: śpiew, taniec,
małe formy teatralne, gra na dowolnym instrumencie.
4. Ćwiczenia i pokazy sportowe, pokazy zręcznościowe.

Krótki opis występu

Materiały niezbędne do
występu

…………………………………………
(Miejscowość, data )

…........………………………
(Podpis ucznia)

……………………………….
(Podpis Rodzica lub Prawnego Opiekuna)

Zgadzam się na udział mojego dziecka w I Gminnej Olimpiadzie Talentów-Mój talentmoja przyszłość oraz w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Talentów, oraz wykorzystanie
jego wizerunku, publikację jego zdjęcia, imienia i nazwiska w celach promocyjnych
gminy Nadarzyn oraz organizatorów konkursu I Ogólnopolskiej Olimpiady Talentów.

………………………………………
(Imię, nazwisko rodzica/opiekuna)

…………………………
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna)
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DEKLARACJA DLA OSÓB PREZENTUJĄCYCH ZDJĘCIA
Oświadczam, że:

jestem wyłącznym twórcą zdjęć w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim;
2. zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osób trzecich .
1.

Wyrażam zgodę na publikację moich zdjęć.

…………………………………………………………………………………………
(Miejscowość, data, ,czytelny podpis Uczestnika oraz Rodzica/Opiekuna)
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Załącznik nr 2
Zaproszenie do I Ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Talentów” organizowanego przez
Fundację Państwo Obywatelskie.

Zapraszamy dzieci i młodzież oraz szkoły wszystkich stopni do udziału w I Ogólnopolskiej
OLIMPIADZIE TALENTÓW, która odbędzie się w okresie od 2 lutego do 31 maja 2015
roku.
Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają dyplomy
„Szkolna Olimpiada Talentów” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Regulamin konkursu:
Celem Olimpiady jest wyłowienie i prezentacja dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej
muzycznie, literacko, aktorsko itd.
Konkurs Olimpiada Talentów przeprowadzony zostanie dwuetapowo.
W pierwszym etapie, w okresie od 2 lutego do 31 marca 2015 r. szkoły uczestniczące w
konkursie przeprowadzą Szkolne Olimpiady Talentów, obejmujące co najmniej trzy dziedziny
spośród działów:
1. twórczość literacka dzieci i młodzieży (wiersze, prace literackie, formy dziennikarskie);
2. fotografia artystyczna i reporterska;
3. piosenka, kabaret, taniec i inne dowolne formy estradowe, występy muzyczne, spektakl
teatru szkolnego;
4. ćwiczenia i pokazy sportowe, pokazy zręcznościowe.
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Szkoły – uczestnicy I Ogólnopolskiego Konkursu Olimpiada Talentów, przyznają zwycięzcom
szkolnych olimpiad dyplomy i wyróżnienia według wcześniej ustalonych i zatwierdzonych przez
rady pedagogiczne programów.
Doradzamy organizowanie międzyszkolnych olimpiad talentów pod patronatami
komisji ds. kultury i oświaty rad gminnych i miejskich oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów
miast.
Informacje o przeprowadzonych olimpiadach oraz najlepsze prace literackie,
graficzne i fotograficzne, a także utrwalone techniką cyfrową (płyty) występy artystyczne
i sportowe należy przesłać do Komitetu Organizacyjnego i Ogólnopolskiego Konkursu
Olimpiada Talentów w terminie do 15 maja 2015 r.
W finale konkursu (drugi etap) jury dokona oceny prac i prezentacji, a najlepsze zamieści na
specjalnym portalu internetowym. Internauci dokonają własnego wyboru najlepszych
prezentacji. Wyniki głosowań internetowych podane zostaną 15 czerwca 2015 r.
Szkoły oraz uczniowie uczestniczący w finale I Olimpiady Talentów otrzymają dyplomy
„Laur I Olimpiady Talentów”. Najwybitniejsze prace jury nagrodzi „Paszportem I Olimpiady
Talentów” – zalecając samorządowcom, szkołom i uczelniom artystycznym opiekę
nad laureatem i rozwojem jego talentu.
Jednocześnie z I Olimpiadą Talentów przeprowadzony zostanie kurs dla nauczycieli pn. Łowcy
Talentów, który dostarczy szkolnym opiekunom talentów kompendium wiedzy z zakresu pracy
z uczniami szczególnie uzdolnionymi, wspierania ich rozwoju.
Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 31 stycznia 2015 r.
Adres jury konkursu „Szkolna Olimpiada Talentów”: Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222,
02-326 Warszawa, e-mail: sekretariat@olimpiada-talentow.pl
Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie w terminie
do 31 stycznia 2015 r.
© 2015 Olimpiada Talentów
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