
 

 

REGULAMIN 

XIII  WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU  „MASZ  TALENT ?” 

 

 
Organizatorem konkursu jest:  

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku 

ul. Szyprów 3 

80-335  Gdańsk 

tel.: 58 557 98 22 

email:  sekretariat@sp89.edu.gdansk.pl 

 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych  z klas IV-VIII                                    

województwa  pomorskiego do  wzięcia  udziału  konkursie. 

 

ORGANIZACJA KONKURSU:   

 

Konkurs odbywa się w trzech etapach: 

▪ Etap szkolny – luty 2023 r. odbywa się w szkole macierzystej ucznia. 

▪ Etap rejonowy  –  28 marca 2023 r. (wtorek) 

Uwaga! Do 28 marca 2023 roku należy nadesłać  

plik filmowy z nagraną piosenką, tańcem, grą na instrumencie ( plik w formacie 

avi, mp4, mov, mpeg lub w innym formacie multimedialnym) na adres mailowy 

szkoły. Nazwa pliku musi zawierać: imię, nazwisko ucznia, numer szkoły, klasę. 

W temacie maila proszę napisać : „Konkurs ,,Masz Talent?”2023. 
Istnieje także możliwość  dostarczenia na adres szkoły pendriva z nagraną prezentacją. 

 

▪ Komisja konkursowa po obejrzeniu i wysłuchaniu wszystkich 

nadesłanych prezentacji zakwalifikuje do etapu wojewódzkiego 

najlepszych wykonawców co zostanie ogłoszone na stronie 

internetowej naszej szkoły. Ogłoszenie wyników etapu rejonowego 

nastąpi 13 kwietnia 2023 roku. Uczestnicy konkursu wojewódzkiego 

otrzymają także powiadomienia pocztą mailową. 
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▪ Etap wojewódzki (finał) odbędzie się 22 kwietnia 2023 (sobota) godzina 

10.00  w Szkole Podstawowej  nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego  

w Gdańsku,   ul. Szyprów 3 – dojazd SKM; tramwaj 6,8; autobus 148. 

W finałowym konkursie wszyscy zakwalifikowani młodzi artyści 

zaprezentują swoje umiejętności artystyczne przed jury  na ,,żywo”. 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do etapu rejonowego wraz ze zgodą rodzica 

drogą mailową na adres sekretariat@sp89.edu.gdansk.pl  

do 28 marca 2023 r. 

 
 Cele  konkursu : 

❖  Promocja talentów młodzieży. 

❖ Wyszukiwanie młodych talentów. 

❖ Rozbudzanie wrażliwości muzycznej oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w 

kulturze. 

❖ Wzbudzanie zainteresowania uczniów muzyką, tańcem, śpiewem. 

❖ Integracja społeczności uczniowskiej. 

❖ Promocja szkoły. 

❖ Prezentacja umiejętności wokalnych, tanecznych, w grze na instrumentach. 

❖ Prezentacja dorobku artystycznego szkół 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Przegląd organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych ( klas IV-VIII ) – soliści i 

duety. 

2. Konkurs będzie przeprowadzony w 3 konkurencjach (wokal, gra na instrumencie, taniec). 

3. Uczestnicy mają możliwość wykazania się  swoimi zdolnościami w zakresie tańca lub  

   śpiewu, lub gry na instrumencie. Wszystkie kategorie są oceniane przez jury łącznie.  

4. Podczas konkursu każdy uczestnik/duet prezentuje jeden utwór  lub taniec.  

5. Szkoła biorąca udział w konkursie może wytypować po trzy ,,podmioty wykonawcze”  

    w każdej z trzech kategorii (wokal, taniec, gra na instrumencie). 

6. Jury oceniać będzie : 

o dobór  repertuaru, 

o umiejętności artystyczne wykonawców, 

o poziom interpretacji, 

o ogólny wyraz artystyczny. 

7. W wyniku pracy i oceny, poszukując ,,zjawisk artystycznych”, jury przyzna dyplomy,  

nagrody i wyróżnienia,  łącząc trzy kategorie prezentacji scenicznych  (śpiew, taniec, gra  

na instrumencie).  

8. Oddzielnie oceniani będą uczniowie klas IV-VI i VII-VIII 

9. Tytuł laureata otrzymują uczniowie, którzy zdobyli 1,2 lub 3 miejsce w zawodach 

artystycznych.  

Sprawy  organizacyjne : 

 

o Uczestnicy lub delegujące ich placówki pokrywają wszelkie koszty związane  

z przejazdem i pobytem podczas konkursu. 

o Kolejność występów ustala organizator. 
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o Rodzic wyrażając zgodę na uczestnictwo swojego dziecka w konkursie, tym samym 

potwierdza możliwość nieodpłatnego rejestrowania lub fotografowania występu 

uczestnika konkursu.  

o Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, instrument klawiszowy (pianino), odtwarzacz 

płyt CD, sale na próby przed występem. 

 

Koordynatorem konkursu jest Maciej Grycendler, wszelkie pytania prosimy kierować 

na adres:   grycendler@wp.pl 

 

 

 

 

Karta   zgłoszenia 

 

XIII  Wojewódzki   Konkurs „MASZ TALENT?” 

 
NAZWA I ADRES SZKOŁY      …………………………………………………….. 

                                                        …………………………………………………….. 

 

IMIĘ I NAZWISKO  NAUCZYCIELA   …………………………………………… 

 

KATEGORIA: WOKAL (solo lub duet)  ……………………………………………. 

                                                                    …………………………………………….. 

(proszę podać imię, nazwisko ucznia,     …………………………………………….. 

prezentowane utwory)                             ……………………………………………. 

 

 

KATEGORIA :GRA NA INSTRUMENCIE  …………………………………………. 

                                      (solo lub duet)      …………………………………………… 

 (proszę podać imię, nazwisko ucznia      …………………………………………… 

prezentowane utwory)                              ……………………………………………   

 

 

 

KATEGORIA :TANIEC                   ……………………………………… 
 (solo lub duet)                                        …………………………………………….. 

(proszę podać imię, nazwisko ucznia,   …………………………………………….. 

prezentowane tańce)                               …………………………………………….. 

 

 

 
KONTAKT TELEFONICZNY                       ………………………………………………………. 

I   MAILOWY DO SZKOŁY                          ………………………………………………………. 

I NAUCZYCIELA                                            ………………………………………………………. 

 

 

 

 
 

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział                                                                                                  

w  XIII Wojewódzkim Konkursie   „MASZ  TALENT ? “ 

i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się  

z regulaminem i akceptacją jego zapisów  

 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wyrażam zgodę na udział  

 

………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

…………         ..……………………………………………………………………………….. 
    Klasa                                                                                      Nazwa szkoły                        

 

w XIII Wojewódzkim Konkursie „ MASZ  TALENT?”oraz na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika/uczestniczki konkursu zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.). Kontakt  

z Inspektorem ochrony danych, email: iod.sp89@gmail.com 

Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i przeprowadzenia 

XIII Wojewódzkiego Konkursu „MASZ  TALENT?”. 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

-odbiorcą danych osobowych będzie: Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego  

w Gdańsku, 

-dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 

-dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, 

-posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swoich/dziecka oraz prawo sprostowania,  

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

-posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

-ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna  

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana /dziecka narusza przepisy 

RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Sadzawki 2, 00-193 Warszawa, 

tel.: 22 531 03 00, fax.: 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem, a ich niepodanie będzie 

skutkowało uniemożliwieniem udziału Pani/Pana dziecka w XIII Wojewódzkim Konkursie „MASZ  

TALENT?”. 

-Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane 

Oświadczam również, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego 

zapisy. 

 

 

 

…………………..                …………………………………………………………. 

                    Data                                                                     Podpis Rodzica 
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