
XIII Międzyszkolny Konkurs Giełda Talentów  

Regulamin konkursu „Cztery strony świata” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie                         

przy ul. Skaryszewskiej 8.                         

3.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie „Giełda Talentów” jest przesłanie                       

do organizatora karty zgłoszenia (w załączeniu) wraz z pracą do dnia 10 listopada 2020. 

Kartę można przesłać e-mailem: zssnr89@op.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać 

Giełda Talentów 2020) lub dostarczyć wraz z pracą na adres szkoły 

4. Celem konkursu jest: 

• rozwijanie i promowanie talentów młodzieży, 

• zwiększanie poczucia własnej wartości, 

• promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, 

• rozwijanie umiejętności korzystania z nowoczesnej technologii, 

• inspirowanie do podejmowania nowych aktywności. 

5. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie siódmych i ósmych klas szkół 

podstawowych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym 

lub znacznym. 

6. Placówkę może reprezentować maksymalnie troje uczestników. 

7. Zadaniem uczestników jest przesłanie pracy plastycznej, prezentacji 

multimedialnej lub nagrania dowolnego programu sztuk scenicznych (utwór muzyczny, 

recytacja wiersza, odegrana scenka teatralna), zgodnego z deklaracją zgłoszenia  i w 

czasie nie dłuższym niż 8 minut. Tematyka musi być powiązana z tematem Giełdy i 

powinna dotyczyć wybranej części świata, zgodnie z podziałem organizatorów: 

• Północ: Finlandia, Norwegia, Szwecja, 

• Południe: Włochy, Hiszpania, Meksyk; 

• Wschód: Rosja, Japonia, Indie, 

• Zachód: Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania 

uzyskanego materiału wraz z danymi autora pracy w celach informacyjnych                          i 

promocyjnych na stronie internetowej szkoły i szkolnym FB. 



9. Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury w skali pięciostopniowej. 

Jury ocenia ogólne wrażenie artystyczne, dobór tematyki, stopień trudności                           

i samodzielność wykonania. 

10.       Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 17 listopada 2020r. o godz. 10.00                                        

w Zespole Szkół Specjalnych nr 89 w Warszawie. Na rozdanie nagród zapraszamy 

wszystkich uczestników konkursu z opiekunami.  Na wszystkich uczestników czekają: 

upominki, dyplomy, poczęstunek 

W razie pytań prosimy kontaktować się panią Edytą Wójcicką – nr tel. 503 554 271 


