REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU
"MAM TALENT U CZARNIECCZYKÓW"
Organizator:
I Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Chełmie
ul. Czarnieckiego 8
22-100 Chełm

Cele konkursu:
 popularyzowanie działań artystycznych
 rozwijanie kreatywności młodzieży
 promowanie młodych talentów
 rozwijanie zainteresowań uczniów
 rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami z terenu województwa lubelskiego
 współpraca z partnerskimi szkołami w krajach europejskich
 podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane
potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów;
 korzystanie z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących
technologie informacyjno-komunikacyjne.

Regulamin konkursu
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Chełmie.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a. etap szkolny - eliminacje: 06-15.12.2021 r.*
b. finał konkursu: 10 lutego 2022 r., CHDK, Chełm, ul. Plac Tysiąclecia 1*
3. Konkurs obejmuje rozmaite zdolności sceniczne młodzieży - taniec, śpiew, gra
na dowolnym instrumencie, mała forma sceniczna, recytacja, kabaret, występy
sportowe/akrobatyczne, iluzjonistyczne, itp.
4.# Wydarzenie
od roku szkolnego 2021/2022
międzynarodowego i odbywa się w dwu kategoriach:

przybiera

formułę

konkursu

I kategoria: konkurs dla uzdolnionej młodzieży województwa lubelskiego;
II kategoria: konkurs on-line z wykorzystaniem technologii IT dla młodzieży europejskich
szkół partnerskich.
5.1 Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla młodzieży klas siódmych i ósmych szkół
podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego, stąd w
występach nie mogą uczestniczyć dorośli uczestnicy (z wyjątkiem dyrygentów czy
akompaniatorów, których gra nie będzie wpływać na ocenę występu).
5.2 # Konkurs (kategoria II) kierowany jest do szkół partnerskich z krajów europejskich.
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6. Uczestnicy mogą brać udział w konkursie indywidualnie bądź tworząc zespoły.
7. Zwycięzca danej edycji konkursu nie może przystąpić do rywalizacji w kolejnej edycji.
8. Każdy talent, bez względu na rodzaj, jest traktowany przez jurorów wyjątkowo.
II. Postanowienia szczegółowe - przebieg konkursu
1. Organizatorzy zawiadamiają o konkursie szkoły, wysyłają zgłoszenia do szkół drogą
elektroniczną, oczekują na potwierdzenie zgłoszeń (na adres pocztowy/elektroniczny szkoły
lub adres wskazany przez referenta konkursu).
2. Każda szkoła uczestnicząca w konkursie wyłania szkolną komisję konkursową, w skład
której wchodzą 3 osoby, przynajmniej jedna z nich jest nauczycielem sztuki/plastyki/muzyki
i przynajmniej jedna jest uczniem.
3. Szkolna komisja konkursowa sporządza listę uczestników eliminacji oraz przysyła
zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie na adres I LO z dopiskiem "Mam Talent u
Czarniecczyków" do 30.11.2021 r. (wymagane są: aktywny numer telefonu i adres emailowy osoby zgłaszającej uczestników – osoby do stałego kontaktu).
4. Szkolna komisja konkursowa przeprowadza eliminacje w terminie 06-15.12.2021 r.*
Szczegółowo godziny eliminacji ustala przewodniczący komisji w porozumieniu
z Dyrektorem Szkoły.
5. Osoby startujące w konkursie dysponują na prezentację swojego talentu czasem
nieprzekraczającym 3 minuty.
6. Komisja przyznaje każdemu uczestnikowi punkty według skali od 1 do 6.
7. W wyniku eliminacji każda zgłoszona szkoła wybiera jednego finalistę. W przypadku
małej liczby zgłoszeń organizator może zdecydować o zmianie regulaminu w tym punkcie.
8. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolna komisja konkursowa przesyła niezwłocznie do
organizatorów protokoły* z przebiegu eliminacji do 23.12.2021 r. (termin
nieprzekraczalny), w załącznikach wszystkie niezbędne dane o finaliście: imię i
nazwisko/nazwę oraz skład zespołu, telefon, e-mail, imię i nazwisko opiekuna artystycznego
uczestnika, zgodę na publikację wizerunku oraz dodatkowe materiały o finaliście (zdjęcia,
krótka „charakterystyka”) wg wskazań organizatora.
8.1# szkoły partnerskie przesyłają nagranie audiowizualne (max 3-minutowe) występu
zwycięzcy eliminacji szkolnych do organizatora na wskazany adres do 10 stycznia 2022 r.
9. Jeżeli szkoły nie przeprowadzą eliminacji, a będą chętni do udziału w finale, mogą się
zgłosić do konkursu indywidualnie po pisemnym wyrażeniu zgody przez Samorząd
Uczniowski danej szkoły.
10. Finał konkursu odbędzie się 10 lutego 2022 r.* (czas rozpoczęcia imprezy – godz.
10.00).
11.1 (kategoria I) Podczas finału uczestnicy prezentują swoje talenty przed niezależnym jury
złożonym m.in. z przedstawicieli chełmskich mediów.
11.2 (kategoria II) Podczas finału występy w drugiej kategorii prezentowane są jurorom oraz
publiczności w wersji elektronicznej.
12. (kategoria I) Uczestnicy przybywają z opiekunami na własny koszt. Mile widziana jest
publiczność dopingująca swojego faworyta (miejsca należy wcześniej rezerwować u
organizatora /ILO w Chełmie/; wejściówki będą też dostępne w siedzibie redakcji radia Bon
Ton, „Super Tygodnia” oraz „Nowego Tygodnia”).
13. (kategoria I) Finał powinien składać się z dwóch rund. Ostatecznie jednak decyzję w tej
kwestii podejmuje przewodniczący jury.
Runda 1 - każdy z uczestników dysponuje na swoją prezentację maksymalnie 3 minutami.
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Po obejrzeniu każdej prezentacji członkowie komisji wypowiadają się na jej temat.
Po prezentacjach talentów wszystkich uczestników jury kwalifikuje liczbę uczestników
do ścisłego finału (6-8 finalistów). Ostateczną jednak decyzję podejmuje przewodniczący
jury.
Runda 2 - uczestnicy dysponują 3 minutami. Jury wyłania finalistów, wyłania zwycięzcę ów i przyznaje nagrody oraz wyróżnienia w różnych kategoriach (w zależności od ilości
zgłoszeń).
14. Uczestnicy rundy 2 powinni przedstawić inną prezentację, przygotowaną na konkurs.
15. W konkursie zostają wyłonieni: zwycięzca, zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca.
15.1# Przyznana zostanie nagroda w kategorii najlepszy artysta z europejskich szkół
partnerskich.
16. Podczas konkursu może być przeprowadzone głosowanie publiczności. Po drugiej rundzie
może być przyznana nagroda publiczności w postaci karty upominkowej.
17. Przyznana/-e zostanie/-ą również nagroda/-y specjalna/-e dziennikarzy.
18. Jury może też przyznać specjalne wyróżnienia oraz nagrodę za osobowość artystyczną.
19. Przyznana zostanie również nagroda za oryginalny talent.
Uwaga: Jurorzy nie muszą przyznawać nagród we wszystkich kategoriach.
20. Pozostali uczestnicy finału otrzymają dyplomy.
21. Opiekunowie artystyczni otrzymują podziękowania.
22. Po zakończeniu imprezy komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu finału
Konkursu "Mam Talent u Czarniecczyków".
23. Organizator dodatkowe informacje na temat finału będzie przesyłał uczestnikom drogą
elektroniczną. W zaproszeniu zostanie podany kontakt, pod który należy kierować wszelkie
zapytania i uwagi.
24. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na
wykorzystanie ich nazwisk i wizerunku w akcjach informacyjnych, reklamowych i
promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na
przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu oraz
rozpowszechnianie wizerunku zgodnie ze stosownymi rozporządzeniami (osobne dokumenty
przesyłane wraz ze zgłoszeniem) Finaliści konkursu składają oświadczenie uczestnika
wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w uzasadnionych
sytuacjach.
* W sytuacji eskalacji pandemii oraz wprowadzenia obostrzeń organizator może
zmienić zasady organizacji eliminacji oraz finału:
- eliminacje mogą się odbyć w szkołach drogą internetową, wybraną przez szkołę (wysłanie
przez uczestnika do komisji szkolnych wcześniej wykonanego nagrania swojego występu,
organizacja eliminacji na żywo na wybranej platformie, itp.);
- termin oraz forma finału może ulec zmianie (na 24 maja 2022 roku);
- o zmianach organizator będzie informował ze stosownym wyprzedzeniem;
# informacje dotyczące szkół partnerskich z krajów europejskich.
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