
 

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres: spkrasew@borkiradzynskie.pl 

GIEŁDA TALENTÓW 

REGULAMIN 

1. ORGANIZATOR 

Szkoła Podstawowa  w Krasewie, 21-345 Borki, Krasew 84 

e – mail: spkrasew@borkiradzyńskie.pl  tel. 785 111 234 

 

2. CELE : 

 Prezentowanie własnych zainteresowań, talentów, umiejętności. 

 Zachęcanie dzieci do szukania w sobie mocnych stron. 

 Wzmocnienie poczucia własnej wartości. 

 Rozwijanie kreatywności u dzieci. 

 Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

 Edukacja przez zabawę. 

 Popularyzacja działań artystycznych. 

3. TERMIN I MIEJSCE 
 
Prezentacja talentów odbędzie się 03.06.2018 na terenie Szkoły Podstawowej  

w Krasewie. 

 

4. UCZESTNICY 

Uczestnikiem może być każdy uczeń z terenu Gminy Borki, który chce zaprezentować 

swoje zainteresowania, pasje, hobby czy talent. 

 

5. FORMA 

 

Krótka prezentacja sceniczna, wystawa prac. Proponowane kategorie:  

 recytacja, 

 gra na instrumencie, 

 prezentacja treści kabaretowych, 

 wykonania muzyczno-wokalne (solo, duet, zespół  itp.),  

 taniec, 

 fotografia (pokaz prac), 

 malarstwo (pokaz prac), 

 sport, 



 sztuczki magiczne i cyrkowe, 

 akrobatyka, 

 występ teatralny, 

 inne (można zgłaszać swoje propozycje). 

 

6. INFORMACJE OGÓLNE 

 

 Impreza nie ma charakteru konkursu, chodzi o zaprezentowanie swoich umiejętności 

oraz dobrą zabawę. 

 Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące 

swój talent. 

 Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut, w przypadku wystąpień 

indywidualnych  i grup do 3 osób. 

 Dopuszcza się prezentacje dłuższe, nieprzekraczające 10 minut w przypadku wystąpień 

grup powyżej 3 osób prezentujących treści kabaretowe lub małe formy teatralne. 

 Prezentowany program nie może zawierać elementów niebezpiecznych dla zdrowia oraz 

życia uczestnika. 

 Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych. 

 Uczestnicy są zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik       

z nagraniem podkładu muzycznego. 

 Rekwizyty potrzebne do występu zapewnia sobie sam wykonawca. 

 Kolejność prezentacji ustala organizator. 

 Biorąc udział w konkursie wykonawca udziela organizatorowi zgodę na wykorzystanie 

zdjęć. 

 Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej najpóźniej do 

18.05.2018  na adres: spkrasew@borkiradzynskie.pl 

 Przewidziany jest drobny upominek dla każdego uczestnika. 

 Sprawy nie podjęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

 

NIE ZWLEKAJ, WYPEŁNIJ FORMULARZ! 

ZAPRASZAMY!!! 
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                                                                                       Załącznik nr 1do Regulaminu Giełdy Talentów      

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

 DO GIEŁDY TALENTÓW  

 
(termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 maja 2018 roku) 

 

Imię i nazwisko występującego/ skład grupy: 

 

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

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

(wiek, klasa) 

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

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

(nazwa i adres szkoły) 

 

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

(opiekun/rodzic/kontakt) 

 

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

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

(forma  występu/prezentacji)  

 

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

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

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

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

(krótka informacja o uczestniku dla prezentera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


