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§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych prowadząca Szkołę 

Podstawową Grudziądz-Węgrowo. 

2. Konkurs jest wpisany na listę Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i umożliwia wpisanie 

osiągnięć laureatów na świadectwie szkolnym. 

3. Celem konkursu jest propagowanie i rozwijanie talentów oraz umiejętności artystycznych 

wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych. 

4. Konkurs polega na zaprezentowaniu swoich umiejętności przed jury i publicznością.  

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

§2. ZASADY KONKURSU 

1. Kategoria muzyczna konkursu CZAS NA TALENT obejmuje następujące grupy:: 

a) soliści - grupa przedszkolna 

b) soliści - grupa szkolna młodsza (klasy I-III), 

c) soliści - grupa szkolna starsza (klasy IV-VII). 

2. W każdej z kategorii dana szkoła/instytucja może wysłać maksymalnie 3 zgłoszenia. 

3. Nagrodami w konkursie są: 

I. w grupie przedszkolnej - dyplomy i upominki dla laureatów i uczestników, 

II. w grupie szkolnej: 

I miejsce - statuetka złotego budzika, dyplom, upominki dla laureata i opiekuna, 

II miejsce - statuetka srebrnego budzika, dyplom, 

III miejsce - statuetka srebrnego budzika, dyplom, 

wyróżnienia - dyplom. 

III. dyplomy za udział dla wszystkich uczestników. 

4. Każdy z uczestników przygotowuje jeden utwór muzyczny (możliwość występu z podkładem lub 

akompaniamentem), a czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut. 

5. Występ nie może obrażać uczyć innych osób ani zawierać niestosowanych treści. 

 

§3. ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Przedszkola, szkoły podstawowe lub inne placówki (np. domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej) 

zgłaszają chęć udziału w konkursie do dnia 18 maja 2018 roku w jednej ze wskazanych form a) poprzez 

formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej www.szkolne-rewolucje.pl, b) e-mailem na 

adres szkola@szkolne-rewolucje.pl, c) pocztą lub d) osobiście na adres: Szkoła Podstawowa Grudziądz-

Węgrowo, Węgrowo 46, 86-300 Grudziądz. 

2. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do preselekcji (na podstawie 

kolejności zgłoszeń) i ograniczeń liczby zgłoszeń z danej szkoły/instytucji. 

3. W zgłoszeniu należy wskazać opiekuna (nauczyciela lub rodzica) pełniącego opiekę nad 

uczniami/wychowankami podczas konkursu - karta zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu. 
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4. W dniu konkursu opiekun powinien dostarczyć zgody rodziców na udział w konkursie oraz na 

przetwarzanie danych osobowych – wzór stanowi załącznik do regulaminu. 

5. Konkurs odbędzie się 8 czerwca 2018 roku (piątek, godz. 10.00) w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym 

Rudniku (Mały Rudnik 35A, 86-302 Mały Rudnik). 

6. Organizator zapewnia scenę, aparaturę nagłaśniającą wraz z obsługą. 

7. Uczestnicy są odpowiedzialni za przygotowanie materiałów (np. podkładów muzycznych)                              

w odpowiedniej jakości i dostarczenie ich Organizatorowi. Istnieje też możliwość akompaniamentu       

na żywo w wykonaniu uczniów lub osób dorosłych. 

8. Nagrody przyznawać będzie jury złożone z niezależnych ekspertów.  

9. Jury określi kryteria oceny uwzględniając m.in.: dobór repertuaru dostosowany do wieku wykonawcy, 

poprawność wykonania, muzykalność/rytmiczność/dykcję, pomysłowość, wyraz artystyczny.  

 

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w regulaminie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

3. Uczestniczące w konkursie szkoły zapewniają uczestnikom transport i opiekę podczas konkursu. 

4. Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mailowy szkola@szkolne-rewolucje.pl lub 

telefonicznie pod numerem 660 879 440. 

 


