
 BOSKO TALENT 2021
REGULAMIN KONKURSU

§ 1 
ORGANIZATOR 

Konkurs  BOSKO  TALENT  2021  on-line  organizowany  jest  przez  Zespół  Szkół
Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu.

§ 2 
ZAŁOŻENIA KONKURSU 

Ideą konkursu jest  kształtowanie postawy radosnego i  kreatywnego dzielenia się swoimi
talentami  oraz  budowanie  poczucia  własnej  wartości  wśród  całej  społeczności  Zespołu
Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu.

§ 3 
CELE KONKURSU 

1. Pielęgnowanie  i  upowszechnianie  wśród dzieci  i  młodzieży  tradycji  pieśni  patriotycznej
oraz historii Polski w twórczości artystycznej.

2. Propagowanie kultury i sztuki  wśród dzieci i młodzieży a także dorosłych. 
3. Konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń. 
4. Krzewienie wartości artystycznych oraz sportowych. 
5. Zachęcenie dzieci i młodzieży do pracy nad rozwijaniem swoich zdolności. 
6. Umożliwienie pracy zdalnej bez konieczności wychodzenia z domu w okresie pandemii.

§ 4 
UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie i  nauczyciele  Zespołu Szkół  Salezjańskich
DON BOSCO we Wrocławiu oraz ich rodziny.

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w pięciu kategoriach wiekowych: 
 I –  Dzieci przedszkolne włącznie z klasą 0
II –  Uczniowie klas I – III SP, 
III –  Uczniowie klas IV – VIII SP, 
IV –  Młodzież LO/Technikum
V  –  Rodziny (najbliższa rodzina ucznia)

§ 5 
ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Przedmiotem Konkursu jest zapis w warunkach domowych (przy pomocy telefonu, tabletu,
komputera,  aparatu  fotograficznego,  itp.)  wytworu  swojego  talentu  w  ramach  jednej  
z następujących dziedzin:

1. MUZYKA utwór instrumentalny, wokalno-instrumentalny, wokalny a cappella lub
taniec (klasyczny lub nowoczesny)

2. RECYTACJA recytacja prozy, poezji, tekst kabaretowy
3. SPORT pokaz  sportowy, akrobatyczny, kuglarstwo
4. PLASTYKA malarstwo, szkic, rysunek, rzeźba, ceramika, grafika komputerowa
5. WYSTĘPY RODZINNE



6. inne – talenty różne nie mieszczące się w w/w klasyfikacji.

1) Prezentacje zapisane w formacie video powinny trwać maksymalnie 2 minuty.
2) Wszystkie  przesłane  na adres  :  boscotalent@salez-wroc.pl prace należy  opisać  zgodnie  

z  wytycznymi i  podać  w tytule wiadomości:  Imię  i  Nazwisko – nazwa kategorii  (Jan
Nowak, kl. 5 SP, malarstwo)  .   Prace błędnie opisane nie zostaną dopuszczone do konkursu.

3) Prace należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 27.01.2021 do godziny 20.00.

§ 6
ZASADY GŁOSOWANIA

1. Na potrzeby konkursu BOSCO TALENT została powołana Komisja. W skład Komisji 
wchodzą:  przewodniczący komisji oraz sześciu członków.

2. Komisja przyznaje 1, 2 i 3 miejsce w każdej kategorii wiekowej.
3. Wszyscy  członkowie  komisji  wybierają  po  trzy  prace  z  każdej  kategorii  wiekowej

przyznając jej punkty w skali od 1-10. 
4. Następnie wyniki zostaną przesłane do przewodniczącego Komisji i podliczone. 
5. Wyniki  zostaną  podane  do  wiadomości  na  FB  szkolnym.  Zwycięzcy  zostaną  również

poformowani indywidualnie drogą mailową.
6. Głosowanie  na  FB  szkolnym  „talent  publiczności”  odbędzie  się  w  formie  polubień  –

zwycięzca zostanie wybrany największą ilością głosów „polubień”.
7. Ogłoszenie wyników nastąpi 31.01.2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 na FB szkolnym.

§ 7
NAGRODY 

1. Zwycięzcy  konkursu  otrzymają  DYPLOMY oraz  drobne  upominki,  pozostali  uczestnicy
otrzymają Dyplomy uczestnictwa.

§ 8
DANE OSOBOWE 

1. Dane osobowe uczestników Konkursu są przekazywane Organizatorowi drogą elektroniczną
i będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów, 
opublikowania danych zwycięzców, przyznania oraz wydania nagród.

2. Wysłanie pracy konkursowej przez uczestnika jest równoczesnym wyrażeniem zgody na 
umieszczenie jej na szkolnym FB.

 § 9 
USTALENIA KOŃCOWE 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach i sposobie odebrania nagród na
szkolnej stronie internetowej. 

2. Zgłoszenie  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  jednoznaczne  z  przyjęciem  warunków
niniejszego regulaminu. 

3. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga Organizator. 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie. 
5. Regulamin znajduje się na stronie http://www.salez-wroc.pl/

 Organizatorzy 
BOSCO TALENT

Wrocław, dn. 21.01.2021

mailto:boscotalent@salez-wroc.pl

