
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

„TALENTY CHEMIKA” 

Postanowienia ogólne 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Talenty Chemika”. 
2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Chemicznych.  

Osoby odpowiedzialne: p. Monika Ćwiklińska i p. Justyna Grzegórska-Karnikowska. 
3. Konkurs odbędzie się:  7 XI – 6 XII 2022 . 
4. Celem konkursu jest: 

- rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów 
- zaprezentowanie w środowisku szkolny różnorodnych talentów 
- promocja twórczych form spędzania czasu wolnego 
- popularyzacja działań artystycznych młodzieży 
 

Szczegóły konkursu 
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów ZSCH. 
2. Uczestnik konkursu może zaprezentować  tylko jedną własną pracę/talent. 
3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i zdjęć/filmiku pracy 

konkursowej na stronie internetowej szkoły i szkolnym FB. 
4. Talenty uczniów mogą być prezentowane w formie: śpiewu, recytacji, tańca, gry na 

instrumencie, prezentacji prac fotograficznych,  prezentacji umiejętności sportowych, 
inne. 

5. Do konkursu dopuszczone zostaną prezentacje talentów niezagrażające zdrowiu i 
życiu uczestników i publiczności. 

6. Niedozwolone jest wykorzystywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców, 
wykorzystanie niestosownych piosenek, używanie wulgarnych słów oraz 
prezentowanie prowokacyjnych i niestosownych strojów. 

7. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie ma od nich odwołania. 
8. W konkursie przewidziano nagrody za I, II, III miejsce oraz nagrodę publiczności. 
9. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego 

regulaminu 
10. Występy uczniów mogą być nagrywane i fotografowane na potrzeby promocyjne 

szkoły 
 
 
 
 
 
 
 



Przebieg konkursu 

 
ETAP  I           Termin:  7- 20 XI 2022      Forma: FILMIK do 1 min 
 

Uczestnicy przygotowują i zgłaszają jedną prezentację talentu w postaci nagranego filmu 
(długość filmu do 1 minuty) przesłanego na pocztę elektroniczną:   jpolzsch@op.pl   

Podpisane filmiki (imię, nazwisko, klasa, numer telefonu)  przyjmowane są do dnia 20 XI 
2022. Weryfikacja nadesłanych zgłoszeń i poinformowanie uczestników, którzy przechodzą 
do następnego etapu – finałowego-  do 29 XI 2022. 

 
ETAP  II         Termin: 6 XII 2022                Miejsce: AULA ZSCH 
 

Prezentacja talentu przed jury i publicznością  „na żywo” 

Finaliści mają max 5 minut na swoją prezentacją.  

Spośród finalistów, którzy przeszli do etapu 2  nagrodzeni zostaną uczestnicy, którzy zajęli  

I, II , III miejsce. Podczas finału publiczność również wybierze swojego zwycięzcę.  

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nieprzyznania nagrody, jak 
również do dodatkowego nagrodzenia uczestników konkursu. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, jego przebiegu i postanowień 

Regulaminu rozstrzyga Organizator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


