
Regulamin Konkursu  „ MAMY  TALENTY !”
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Rada Rodziców przy zespole szkół sportowych w Rewalu jest organizatorem konkursu  
„Mamy Talenty” .

2. Udział w konkursie polega na zaprezentowaniu talentu obejmującego każdą dziedzinę.
3. W konkursie biorą udział dzieci lub grupy dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych 

prowadzonych na terenie gminy Rewal w wieku do 17 lat.
4. Finaliści Konkursu ( I,II,III miejsca) z ostatnich dwóch edycji zobowiązani są do 

przedstawienia innego talentu niż wcześniej nagrodzony.
§ 2. Etapy Konkursu.
Konkurs składa się z II etapów :
Etap I – Eliminacje w szkołach

1. Eliminacje są przeprowadzone odpowiednio w szkole podstawowej w Rewalu, Niechorzu    
i Pobierowie.

2. Eliminacje przeprowadzone odpowiednio w gimnazjum w Rewalu i Pobierowie,
3. Każda szkoła we własnym zakresie dokonuje wyboru  półfinalistów:

- 3 półfinalistów w kategorii ustalonej dla klas 1-4 szkoły podstawowej,
- 3 półfinalistów w kategorii ustalonej od 5 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy 
gimnazjum.

       4.  Informacja o wyłonionych półfinalistach zostanie przekazana Przewodniczącej Rady 
Rodziców         w Rewalu do 31  stycznia.
Etap II – finał Konkursu, który odbędzie się w ustalonym terminie po feriach zimowych w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu ale nie później niż do 31 marca  .
§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1. Uczeń zgłasza chęć uczestniczenia w konkursie w sekretariacie szkoły odpowiednio w 
Rewalu, Niechorzu, Pobierowie zgodnie z miejscem uczęszczania ucznia, w terminie 
ustalonym przez Dyrektora szkoły,

2. W celu weryfikacji uczestnika oraz wydania nagrody konkursowej uczestnik Konkursu jest 
zobowiązany do wskazania reprezentowanego talentu, podania swojego imienia i nazwiska, 
adresu zamieszkania i numeru telefonu domowego , adresu  e- mail  oraz dołączenia zgody 
rodziców  lub opiekunów na udział w konkursie.

3. Imię i nazwisko zwycięzców konkursu mogą być ujawnione publicznie .
 § 4.Postanowienia dotyczące finału.

1. Maksymalny czas prezentacji w finale wynosi 3 minuty. W przypadku gdy prezentowany 
będzie  wokal z podkładem muzycznym, zostaną dopuszczone tylko te prezentacje, których 
podkład muzyczny nie będzie zawierał  głosu,

2. O kolejności występu w finale decyduje losowanie,
3. Komisja konkursowa może zostać ustalona do 8 osób.
4. Uczestnicy konkursu, którzy chcą zaprezentować prace artystyczne, zdjęcia itp.  przygotują 

wystawę w Gminnym Ośrodku  Kultury w Rewalu  dzień przed Finałem. Uczestnik 
wystawia minimum pięć prac  podpisanych imieniem i nazwiskiem. Należy podać klasę i 
szkołę.

5. Prezentacja talentu oceniana jest w skali od 1 do 6 punktów.
6. Przyznawana jest również nagroda publiczności na podstawie glosowania.

§ 5.  Nagrody
1. Zwycięzcy eliminacji szkolnych półfinałowych będą nagrodzeni przez Rady Rodziców 

poszczególnych szkół,
2. Nagroda  Finałowa Wójta Gminy Rewal jest przyznawana za I, II, III miejsce. Dopuszcza 

się przyznanie wyróżnienia.
3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inna nagrodę ani na jej równowartość,
4. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna.

 § 6. Postanowienia końcowe



1. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu,
2. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu a także przerwania , zawieszenia, lub

zmiany terminu przeprowadzenia konkursu z ważnych powodów,
3. W przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, organizator 

poda taką informację do publicznej wiadomości w sposób określony dla publikacji 
regulaminu.

4. Regulamin zostanie wywieszony w szkołach i  przekazany Radom Rodziców i Dyrektorom 
Szkół,

5. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w  regulaminie, decyzje podejmuje 
Organizator Konkursu.   


