
Regulamin 

TALENTY  KEN 2023 

1. Cel imprezy:  Wyłonienie spośród uczniów naszej szkoły talentów w różnych kategoriach artystycznych,  

ich prezentacja oraz promowanie. 

2. Kategorie: 

 

Kategoria Opis 

Plastyka Prezentacja twórczości: do 5 podpisanych prac, wykonanych dowolną techniką plastyczną 

i na dowolny temat 

Fotografia Prezentacja twórczości: do 5 podpisanych zdjęć (kolorowych lub czarnobiałych) w 

formacie min. 18 cm x 24 cm na dowolny temat 

Literatura Prezentacja twórczości: Praca literacka na dowolny temat (w dwóch egzemplarzach) 

Muzyka / Wokal Uczestnik wykonuje 1 utwór muzyczny na dowolnym własnym instrumencie lub piosenkę 

z akompaniamentem albo z podkładem muzycznym. Dopuszcza się udział zespołu 

Taniec Taniec do podkładu muzycznego – max 5 minut. Dopuszcza się udział par lub zespołu 

Teatr Monodram lub inscenizacja teatralna do wyboru – do 10 minut 

Skecz / Kabaret Przedstawienie jednego skeczu 

Rękodzieło Prezentacja ręcznej twórczości, np. robótki ręczne, majsterkowanie, biżuteria itp. 

Sport Prezentacja umiejętności sportowych (może być film) 

Inne Czekamy na Wasze propozycje 

 

3. Zasady uczestnictwa:  

W przeglądzie bierze udział  wykonawca – aktywny uczeń naszej szkoły, który złoży  w terminie wypełnioną 

kartę zgłoszeniową, (karta zgłoszenia dostępna u kuratorów „Talentów KEN” oraz w wersji online).  W 

przypadku zespołów kartę wypełnia jeden reprezentant zespołu. W przypadku wykonanych prac (rysunek, 

fotografia, rzeźba itd.) razem z kartą należy oddać także same prace. 

4. Terminy:  

Termin zgłoszeń (oddania wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz wykonanych prac)  do 27.01.2023r. 

Prezentacja talentów odbędzie się na żywo lub w  formie filmu zamieszczonego online. 

5. Przyjmowanie zgłoszeń oraz dodatkowe informacje: 

Kuratorzy przeglądu:  p. Tomasz Jurek, p. Jarosław Leski 

6. Oceny prac dokonuje każdy uczeń oraz nauczyciel ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej poprzez 

głosowanie w dniu prezentacji Talentów KEN 2023 (Luty 2023) lub co najmniej trzy osobowe Jury w skład 

którego mogą wchodzić osoby spoza szkoły.  

7. Nagrody: 

8. Za zajęcie I, II oraz III miejsca przewidywane są nagrody finansowe wspierające rozwój artystycznej 

kariery. 


