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X I E D YC JI AK C J I C HAR Y T AT YW NEJ ,,GRAJ I POM AG AJ ”
CELE:







promocja osiągnięć artystycznych uczniów oraz zespołów szkolnych,
wymiana doświadczeń między uczestnikami amatorskiego ruchu artystycznego,
wyrabianie wrażliwości i tolerancji wśród dzieci i młodzieży,
aktywizacja animatorów kultury w środowiskach szkolnych,
zachęcanie uczniów do występów, prezentacji swoich dokonań oraz reprezentowania swojej
szkoły.

PATRONAT:

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.
Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Sosnowcu.
Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
ORGANIZATORZY:

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej.
Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego
w Dąbrowie Górniczej.
PARTNERZY:

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.
POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Uczestnikami ,,Dąbrowskich Talentów 2017” mogą być uczniowie dąbrowskich szkół
publicznych i prywatnych.
2. Ustala się następujące kategorie wiekowe dla konkursów: muzycznego, tanecznego,
fotograficznego, plastycznego:
a) klasy I – III
b) klasy IV-VII
c) gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne
3. Uczniów zgłaszają szkoły na załączonej karcie zgłoszeń.
4. Dąbrowskie Talenty 2017 składają się z następujących konkursów:
 fotograficzny,
 muzyczny,
 taneczny,
 plastyczny.
5. Zgłoszenia w konkursach: muzycznym, tanecznym, fotograficznym, plastycznym przyjmowane
są w terminie 17.10.2017r. - 15.11.2017r.
6. ZGŁOSZENIA PO TERMINIE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.
7. Karty zgłoszeń oraz prace należy dostarczyć do:
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI im. Związku Orła Białego w
Dąbrowie Górniczej ul. M. KONOPNICKIEJ 56, TEL./ FAX. (32) 262 -38-71, talentydg@gmail.com
8. Przesłuchania konkursowe w konkursie muzycznym oraz tanecznym odbędą się w Pałacu
Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej w dniu 27.11.2017r. (konkurs taneczny) oraz
28.11.2017r. (konkurs muzyczny). PROGRAM GODZINOWY Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE ZOSTANIE
WYSŁANY DO OPIEKUNÓW PO ZAKOŃCZENIU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ.
9. Finał konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w PAŁACU KULTURY
ZAGŁĘBIA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ w dniu 30.11.2017 R. o godz. 12:00.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

KONKURS FOTOGRAFICZNY

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

-

-

-







konkurs odbywa się pod hasłem: ,,TO, CO MNIE ZACHWYCA W MOIM MIEŚCIE”
dopuszcza się tylko prace wykonane osobiście przez uczestnika konkursu,
do konkursu można zgłaszać fotografie wykonane metodą tradycyjną lub cyfrową,
każda szkoła może zgłosić nieograniczoną liczbę uczestników,
jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę,
prace w formie odbitek fotograficznych w formacie 20 x 30 cm oraz zgłoszenia należy złożyć w
siedzibie SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI im. Związku Orła
Białego w Dąbrowie Górniczej UL. M. KONOPNICKIEJ 56, do dnia 15.11.2017r.
PO TYM TERMINIE PRACE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE
wyniki konkursu fotograficznego zostaną ogłoszone w dniu 30.11.2017r.
do każdej odbitki należy dołączyć oryginał zdjęcia w formie cyfrowej i pełnej rozdzielczości,
dopuszczalny format pliku: JPG,
każda praca powinna być podpisana na odwrocie; należy podać: tytuł pracy, imię, nazwisko i
wiek autora, klasę, adres zamieszkania, nazwę i numer szkoły jaką reprezentuje,
nie dopuszcza się do konkursu wydruków komputerowych oraz fotografii, w których dokonano
ingerencji komputerowej ( np. fotomontaż, zmiana kolorów, retusz, itp.),
uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy oraz, że posiada do niej pełne prawa
autorskie,
składając pracę do konkursu fotograficznego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i
publikację fotografii na stronach internetowych Centrum Sportu i Rekreacji oraz w innych
mediach w związku z relacją z organizowanego konkursu i jego wyników,
składając pracę do konkursu fotograficznego uczestnik wyraża zgodę na prezentację jego
pracy na wystawie oraz na sprzedaż jego pracy na aukcji charytatywnej podczas
XI EDYCJI AKCJI „GRAJ I POMAGAJ” w dniu 03.12.2017 R. organizowanej przez Centrum Sportu
i Rekreacji oraz na przeznaczenie środków pozyskanych z licytacji na cele tej akcji.
KRYTERIA OCENY:
dobór tematu,
ogólny wyraz artystyczny,
znajomość zasad kompozycji,
oryginalne potraktowanie tematu,
jakość techniczna fotografii.

KONKURS MUZYCZNY
KATEGORIE MUZYCZNE:
1.
WOKALIŚCI,
2.
INSTRUMENTALIŚCI,
3.
ZESPOŁY (MAX 10 OSÓB)
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
 każdy wykonawca prezentuje 1 utwór o dowolnej tematyce,
 dopuszcza się korzystanie z podkładów muzycznych tylko na płytach CD Audio (podkłady w
innych formatach np.: MP3 i MP4 nie będą przyjmowane),
 każda szkoła może wysłać maksymalnie 5 zgłoszeń
 uczestnik może zgłosić się tylko do jednej kategorii,

KRYTERIA OCENY:
Ogólny wyraz artystyczny:








strój,
wykonanie,
dobór repertuaru,
interpretacja,
dykcja,
aranżacje.

UWAGI:
 instrumenty i sprzęt uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie,

KONKURS TANECZNY
KATEGORIE TANECZNE:
1. SOLIŚCI
2. PARY LUB DUETY TANECZNE
3. ZESPOŁY TANECZNE (MAX 10 OSÓB)
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
- każdy uczestnik może zgłosić się tylko do jednej kategorii tanecznej,
- uczestnicy prezentują dowolny styl taneczny,
- czas minimalny występu – 1 min.
- czas maksymalny występu – ok. 3 min.
- po wyraźnym przekroczeniu czasu komisja ma prawo przerwać uczestnikom występ,
- W KONKURSIE TANECZNYM, Z UWAGI NA WYRÓWNANIE SZANS INNYCH UCZNIÓW, SZKOŁY TAŃCA I
INNE ORGANIZACJE ŚWIADCZĄCE USŁUGI W ZAKRESIE NAUKI TAŃCA NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU.
KONKURS PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PUBLICZNYCH ORAZ
PRYWATNYCH. OPIEKUNAMI UCZNIÓW MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE NAUCZYCIELE CZYNNI ZAWODOWO
ZATRUDNIENI W SZKOŁACH PUBLICZNYCH ORAZ PRYWATNYCH.
KRYTERIA OCENY:
 dobór muzyki,
 styl wykonania,
 technika,
 dobór strojów,
 wyraz artystyczny,
 choreografia.

KONKURS PLASTYCZNY
ZASADY OGÓLNE KONKURSU PLASTYCZNEGO:

-

konkurs odbywa się pod hasłem: ,,TO, CO MNIE ZACHWYCA W MOIM MIEŚCIE”





UCZNIOWIE WYKONUJĄ PRACE SAMODZIELNIE



-

format prac A3
prace powinny być podpisane na odwrocie w sposób czytelny, (imię i nazwisko autora, wiek,
imię i nazwisko opiekuna, nazwa i adres szkoły),
technika malarska, rysunkowa, collage,
wyniki konkursu plastycznego zostaną ogłoszone w dniu 30.11.2017r.
składając pracę do konkursu plastycznego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
i publikację prac na stronach internetowych Centrum Sportu i Rekreacji oraz
w innych mediach w związku z relacją z organizowanego konkursu i jego wyników,



składając pracę do konkursu plastycznego uczestnik wyraża zgodę na prezentację jego pracy
na wystawie oraz sprzedaż jego pracy na aukcji charytatywnej podczas
XI EDYCJI AKCJI „GRAJ I POMAGAJ” w dniu 03.12.2017 R. organizowanej przez Centrum Sportu i
Rekreacji oraz na przeznaczenie środków pozyskanych z licytacji na cele tej akcji.

KRYTERIA OCENY:
 zgodność z tematem,
 ogólny wyraz artystyczny,
 znajomość zasad kompozycji,
 oryginalne potraktowanie tematu.
NAGRODY W KONKURSACH:
 nagrody przyznawane są za zajęcie I-III miejsca,
 wernisaż prac plastycznych i nagrodzonych fotografii oraz pozostałych zgłoszonych do
konkursu odbędzie się podczas wręczenia nagród w dniu 30.11.2017r. a nagrodzonych
podczas XI EDYCJI AKCJI CHARYTATYWNEJ „GRAJ I POMAGAJ” W DNIU 03.12.2017R.

