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Regulamin prezentacji uzdolnień 

Dwójkowy Kalejdoskop Talentów 

 

§1. Postanowienia ogólne 

1.  Dwójkowy   Kalejdoskop   Talentów   jest   prezentacją    uzdolnień   dzieci    oraz    młodzieży 

i nie ma formuły konkursu. Przewiduje się natomiast losowanie nagród wśród uczestników 

prezentacji. 

2. Organizatorem  przeglądu  jest  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  2  im.  Armii  Krajowej     

w Milanówku. 

3. W prezentacji mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 roku życia, uczące 

się lub mieszkające na terenie Milanówka. 

4. Formą prezentacji uzdolnień jest pokaz umiejętności lub wystawa prac. 

5. Spotkanie ma charakter otwarty - prezentacje mogą oglądać wszyscy zainteresowani. 

6. Termin i miejsce spotkania: 

13 marca, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 2 w Milanówku, ul Literacka 20. 

§ 2. Cele prezentacji 

1. Promowanie młodych talentów wśród szerokiego grona odbiorców poprzez stworzenie 

możliwości do prezentacji uzdolnień. 

2. Promowanie aktywności twórczej (własnych pomysłów). 

3. Zapoznanie  uczestników  z  wybranymi  metodami  radzenia  sobie  ze  stresem  związanym    

z publicznym występem. 

4. Integrowanie środowiska lokalnego. 

5. Zachęcanie dzieci i młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień. 

§ 3 . Warunki zgłoszenia 

1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 6 marca br. do godz. 14.00. 

2. Zgłoszenia mogą być dokonywane: 

• osobiście w Szkole Podstawowej nr 2 w Milanówku, ul. Literacka 20 (sekretariat), 

• na adres sekretariatu: sekretariat@sp2.milanowek.pl (skany dokumentów). Koniecznie 

należy wpisać temat e-maila: Dwójkowy Kalejdoskop Talentów, 

• pocztą na adres Szkoły:  Szkoła Podstawowa nr 2, ul.  Literacka 20, 05-822 Milanówek         

z dopiskiem Dwójkowy Kalejdoskop Talentów (przesyłki pocztowe otrzymane po 6 marca br. 

nie będą brane pod uwagę), 

3. Zgłoszeń mogą dokonywać osoby prywatne lub instytucje. 

4. Warunkiem uczestnictwa jest: 

a) dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej 

www.sp2milanowek.superszkolna.pl lub w sekretariacie szkoły, 

mailto:sekretariat@sp2.milanowek.pl
http://www.sp2milanowek.superszkolna.pl/
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b) wyrażenie zgody przez rodzica uczestnika na wykorzystanie wizerunku oraz danych 

osobowych (imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła). 

5. W przypadku,  gdy  formą  prezentacji  ma  być  wystawa  prac,  materiały  opisane  imieniem   

i nazwiskiem uczestnika należy dostarczyć  w terminie do 10 marca br. do godz. 14.00 zgodnie  

z  warunkami  zgłoszenia.  Płyty  z  podkładem  muzycznym  należy  dostarczyć  najpóźniej    

do 10 marca do godz. 14.00. 

 
§ 4. Szczegółowe warunki prezentacji 

1. Prezentacja Dwójkowy Kalejdoskop Talentów ma formułę spotkania w jednym dniu. 

2. Każdy uczestnik pokazuje swoje wyjątkowe umiejętności w danej dziedzinie. Jeden uczestnik 

może  wystąpić  maksymalnie  w  jednej  prezentacji.  Prezentacja  umiejętności  odbywa   się   

na scenie, poza sceną lub w formie wystawy prac. 

3. Prezentacje  mogą dotyczyć  następujących zdolności: 

• muzyczno-wokalnych, instrumentalnych, wokalno-instrumentalnych, 

• tanecznych, 

• teatralnych, kabaretowych, 

• sportowych (m.in. akrobatyka), 

• literackich (proza, poezja), 

• recytatorskich, 

• strategicznych (np. gra w szachy), 

• rękodzielniczych, 

• plastycznych, 

• technicznych. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utworzenia kategorii nie wymienionej w punkcie 3 

- na potrzeby uczestników prezentacji. 

5. Uczestnicy po zapowiedzi prowadzącego prezentują się na scenie przed publicznością.  

Dla talentów plastycznych, strategicznych, technicznych, rękodzielniczych dodatkowo poza 

sceną przygotowane będą miejsca na wystawę prac lub pokaz umiejętności. 

6. Uczestnicy mogą występować indywidualnie lub w zespole (liczącym maksymalnie 10 osób). 

7. Czas jednej prezentacji na scenie nie może przekroczyć 5 minut, za wyjątkiem kategorii 

„zdolności teatralne, kabaretowe”, na którą przewidziano maksymalny czas 10 minut. 

8. Utwory prezentowane przez uczestników mogą być kompozycją własną. 

9. O kolejności występu uczestników decyduje Organizator. 

10. Preferowana jest humorystyczna tematyka utworów literackich i teatralnych. 

11. Prezentacje uczestników nie mogą zawierać niestosownych gestów, słownictwa, sformułowań 

obrażających uczucia innych lub zachęcających do przemocy. 

12. Rekwizyty bądź inne akcesoria potrzebne do prezentacji uczestnicy przygotowują we własnym 

zakresie. Organizator  zapewnia  obsługę  akustyczną,  scenę  o  wymiarach  5m×4m,  miejsce   

i warunki do prezentacji prac. 
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13. Wśród uczestników prezentacji zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody. Warunkiem 

otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór bezpośrednio po losowaniu. 

§ 5. Informacje końcowe 

1. Uczestnictwo w Dwójkowym Kalejdoskopie Talentów oznacza wyrażenie zgody na warunki 

Regulaminu. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.sp2milanowek.superszkolna.pl. 

3. Informacji dotyczących konkursu udzielają koordynatorzy: 

Beata Woźniak, tel. 22 758 34 85, e-mail: b.wozniak@sp2.milanowek.pl 

lub sekretariat szkoły. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu prezentacji Dwójkowy Kalejdoskop 

Talentów z przyczyn od niego niezależnych. 

5. O rezygnacji z udziału w prezentacji należy poinformować koordynatorów drogą telefoniczną 

lub mailową w najszybszym możliwym terminie przed rozpoczęciem imprezy. 

http://www.sp2milanowek.superszkolna.pl/
mailto:b.woznak@sp2.milanowek.pl

