Regulamin XIII SZKolnego KOnkursu Talentów „SZKKOT 2020”

I.

Cele konkursu:
▪ Popularyzowanie działań artystycznych, rozwijanie u dzieci kreatywności, odwagi.
▪ Zaprezentowanie w środowisku izabelińskim różnorodnych talentów.
▪ Dobra zabawa.
▪ Rozwijanie zainteresowań uczniów.

II.

Organizator konkursu:
▪ Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Izabelinie.

III.

Kategorie, zakres prezentacji konkursowych
Konkurs „Szkkot” jest podzielony na 4 kategorie konkursowe
1. Kategoria ogólna (taniec, gra na dowolnym instrumencie, recytacja wiersza, małe
formy teatralne, kabaret, pokaz umiejętności sportowych, inne)
2. Kategoria wokalna (śpiew, śpiew z akompaniamentem)
3. Kategoria plastyczna
4. Piosenka klasowa (grupa śpiewająca musi liczyć przynajmniej połowę uczniów
jednej klasy)

III.a Kategoria plastyczna
Osobną kategorię stanowi konkurs plastyczny SZKKOT-u, w którym przyznaje się osobne nagrody w 2
kategoriach wiekowych (klas 1-3 i klas 4-8 ), jeśli jest odpowiednia ilość uczestników (5 uczestników). W
przypadku niewystarczającej ilości prac, konkurs będzie rozstrzygnięty w kategorii ogólnej.
• Poprzez pracę rozumie się jedną pracę plastyczną, która musi być wykonana samodzielnie.
• Format – A3 lub A2.
• Temat – dowolny.
• Technika – wybrana technika malarska (np. tempera, plakatówka, olej, akryl) lub kredki pastele
(suche, olejne) lub inna.
• Ocenie pracy będą podlegać:
- umiejętności ucznia, biegłość warsztatowa
- kompozycja
- perspektywa
- technika
- sposób ujęcia tematu.
• Prace muszą być podpisane z tyłu: imię i nazwisko, klasa.
• Termin oddawania prac plastycznych - do 20 lutego 2019.
Klasy 1-3 prace oddają do p. Beaty Brzozowskiej
Klasy4-8 prace oddają do p. Agaty Czunikin-Krasowickiej s 23.

IV.

V.
▪
▪

Uczestnicy
▪ Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 1-8 Szkoły Podstawowej w Izabelinie i Gimnazjum
w Izabelinie
▪ Konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 1-3, klasy 4 – 8 ).
▪ Jeden uczestnik może wziąć udział w 2 występach konkursowych, a ocenie będzie podlegał
poszczególny występ a nie ich kumulacja.
▪ Uczestnicy mogą występować indywidualnie, parami lub grupowo.
Termin i miejsce konkursu:
▪ 17 kwietnia 2020 r. klasy 1-3 godz. 16.00 4 – 8 godz. 18.30).
Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Izabelinie przy ulicy 3 Maja 49
Organizator konkursu poinformuje uczestników o ewentualnej zmianie terminu konkursu.

VI.

Informacje ogólne, warunki uczestnictwa:
▪ Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i oddanie jej do
sekretariatu (dotyczy obu szkół) lub wysłanie jej na adres mailowy szkkot@izabelin.edu.pl w
terminie do 20 marca 2020 roku.
▪ Podkład muzyczny należy wysłać do 3 kwietnia 2020 roku w formacie wav lub mp3 na adres
szkkot@izabelin.edu.pl (jeśli występ tego wymaga).
▪ Prace do konkursu plastycznego należy dostarczyć do 10 kwietnia 2020 (w szkole przy ul Wojska
Polskiego do p. Beaty Brzozowskiej, w szkole przy ul. 3 Maja do p. Agaty Czunikin-Krasowickiej).
▪ Prezentacja powinna mieścić się w granicach 5 minut (nie dotyczy form teatralnych - do 15 minut).
▪ Osoby startujące w kategorii plastycznej będą mogły zaprezentować swoje prace i opowiedzieć o
nich.
▪ Uczestnik konkursu powinien zgłosić się do biura Szkkotu, 20 minut przed rozpoczęciem konkursu ,
w celu potwierdzenia swojego uczestnictwa, ewentualnych zmian, odebrania numeru startu.
▪ Kolejność występów zostanie podana przed konkursem i wywieszona w widocznym miejscu.
▪ Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony (max 6 w tym 2 mikroporty),
odsłuchy, odtwarzacz CD, rzutnik multimedialny, ekran, materace do ćwiczeń, keybord, krzesła
(potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszeń). Wszystkie pozostałe rekwizyty
potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca.
▪
W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach
wiekowych (uczniowie klas 1-3 oraz uczniowie klas 4-8 ), w 4 kategoriach konkursowych (jeśli liczba
występów będzie większa lub równa 5 w poszczególnej kategorii np. 6 prac plastycznych w klasach
1-3). Jeśli liczba występów będzie mniejsza niż 5 kategoria zostanie włączona do konkursu
ogólnego.
▪ Zostanie przyznana również nagroda publiczności (o zwycięstwie uczestnika decyduje widownia
poprzez oddanie głosu na specjalnych kartach).

VII.

Postanowienia końcowe
▪ Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
▪ Informacji na temat konkursu udzielają:
Bartek Kornatowski - b.kornatowski@izabelin.edu.pl
Katarzyna Karczmarek k.karczmarek@izabelin.edu.pl

