
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W ramach szkolnego Dnia Talentu 

 

ORGANIZATOR: 

 

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Muzycznych w Dębicy 

 

CELE KONKURSU: 
 

  Popularyzowanie działań artystycznych 

  Rozwijanie kreatywności młodzieży 

  Promowanie młodych talentów 

  Rozwijanie zainteresowań uczniów 

  Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego 
 

czasu 

  Wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób 
 

posiadających różnorakie talenty i umiejętności 
 

UCZESTNICY KONKURSU: 

 

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów ZPSM I oraz II 

stopnia, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje 

zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent. 

 

Uczestnikiem może być każdy uczeń lub grupa (do 6 osób ). 

Konkurs odbędzie się w jednej kategorii wiekowej. 

 

TERMIN KOKURSU:  

18. 03.2020 (środa) 



 
 
 
 
 
 
 

FORMA KONKURSU: 
 

  Śpiew 

  Taniec 

  Zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich 

  Pokaz sprawności fizycznej 

  Prezentacja treści kabaretowych 

  Małe formy teatralne 

  Gra na dowolnym instrumencie (nie może być główny) 

  Recytacja 

  Występy sportowo-akrobatyczne 

  Zdolności manualne lub plastyczne 

  Inne… 

 

INFORMACJE OGÓLNE: 
 

  Prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut w przypadku 
 

występów indywidualnych i grup do 3 osób. 

  Dopuszcza się prezentacje dłuższe (nieprzekraczające jednak 
 

10 minut) w przypadku grup powyżej 3 osób. 

  W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej 
 

piosenki lub utworu. Wykonawca może wystąpić z własnym 

akompaniamentem lub podkładem muzycznym (nagranym na 

płycie CD lub innym nośniku i opatrzonym imieniem i 

nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem) 

  Uczniowie prezentują swoje umiejętności według 
 

przeznaczonych wcześniej kolejnych numerów. 

  Talenty będzie oceniać jury w składzie: mgr Ewa Trojan, naucz. 
 

Wiktoria Cieśla, mgr Amelia Kacperczyk, Kinga Sikora. 

  Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali 1-6 

  Trójkę finalistów wyłania jury podczas narady, po zakończeniu 
 

występów. O wyniku decyduje suma punktów. 



 
 
 
 
 
 
 

o Pozostali uczestnicy ,,Mam Talent”, którzy nie weszli do 

ścisłego finału, oddają swój głos na jedną z trzech 

wyłonionych przez jury osób, decydują tym samym o I, II, 

III miejscu 

o Chętnych prosimy o zgłaszanie się do pani Wiktorii Cieśla 

lub do pani Amelii Kacperczyk do dnia 10.03.2020 r. 


