
REGULAMIN KONKURSU 

1.  Organizatorem konkursu Show your talent/Zeige dein Talent jest Publiczna 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Joanny Beretty Molli w Krakowie. 

2. Konkurs odbędzie się 17 marca 2023 r. w sali teatralnej Publicznej Katolickiej 

Szkoły Podstawowej im. św. Joanny Beretty Molli w Krakowie, ul. Stelmachów 137,  

              w 2 kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe klasy 1-4, szkoły 

podstawowe klasy 5-8 z podziałem na język angielski i język niemiecki. Rozpoczęcie 

o godzinie 9.00. 

3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z Krakowa i okolic.  

4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

5. Zapraszamy uczniów, którzy oprócz umiejętności językowych, potrafią zaprezentować 

się artystycznie na scenie: śpiewają lub recytują w języku angielskim lub niemieckim, 

mają zdolności aktorskie, które zaprezentują w krótkiej monodramie lub skeczu. 

Możliwa jest każda forma prezentacji artystycznej – liczy się pomysł, kreatywność 

oraz umiejętności językowe. 

6. Do konkursu zostanie zakwalifikowana tylko oryginalna anglo- i niemieckojęzyczna 

twórczość  (nie tłumaczenie np. polskich poetów czy pisarzy). 

7. Uczniowie mogą zaśpiewać piosenkę, wyrecytować wiersz lub zaprezentować krótką 

formę teatralną. 

8. W przypadku skeczy, monodramów lub przedstawień – nieprzekraczalny czas 

prezentacji to 8 minut.  

9. W konkursie nagrodzone będą osiągnięcia indywidualne lub zespołowe.  



10. Każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 4 prezentacje po 1 z każdej kategorii. 

Uczniowie mogą występować indywidualnie lub w grupach maksymalnie 

czteroosobowych. Łączna liczba uczestników z danej szkoły nie może przekroczyć  

9 osób. 

11. Uczestnicy mogą zaprezentować tylko po jednym utworze. 

12. Jury oceniać będzie sprawność językową, stylizację oraz ogólny wyraz artystyczny. 

13. Laureaci zostaną nagrodzeni w następujących kategoriach wiekowych:  

-  SP klasy 1-4 język niemiecki i język angielski 

- SP klasy 5-8 język niemiecki i język angielski. 

14. Jury przyznaje  nagrody rzeczowe i dyplomy  za zdobycie I, II, III miejsca oraz 

wyróżnienia i nagrody specjalne. 

15. Organizatorzy zapewniają uczestnikom nagłośnienie, projektor, ekran i keyboard.  

Natomiast inne instrumenty oraz rekwizyty uczestnicy zapewniają sobie we własnym 

zakresie.  

16. Podkład muzyczny prosimy o przesłanie na adres showyourtalent.jbm@gmail.com  

z tygodniowym wyprzedzeniem oraz w razie awarii przyniesie zapisanego pliku na 

pendrive. 

17. Termin zgłaszania uczestników mija 8 marca 2023 r. 

18. Zgłoszenie uczestnika (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły, adres mailowy do 

kontaktu oraz tytuł wiersza/piosenki/etiudy teatralnej oraz nazwisko opiekuna - 

nauczyciela języka angielskiego/niemieckiego) należy przesłać wyłącznie drogą 

mailową na adres showyourtalent.jbm@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie 

do 8 marca 2023 r.  
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19. Po zamknięciu listy zostanie przesłana wiadomość o zakwalifikowanych uczestnikach 

wraz z harmonogramem konkursu dla poszczególnych grup wiekowych. 

20. Osobami odpowiedzialnymi i koordynującymi przedsięwzięcie są nauczyciele języka 

angielskiego i niemieckiego w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej  

im. św. Joanny Beretty Molli w Krakowie. 

21. Nagrody zostaną wręczone w dniu konkursu tj. 17 marca 2023 r. 

 


