
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU TALENTÓW pn. 

Super Dwójki 2022 

Nazwa: Konkurs zatytułowany jest: Super Dwójki (VI edycja), w dalszej części Regulaminu 

zwany Konkursem. 

Organizator: II LO im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie, zwany dalej II LO.  

Koordynator: Anna Martyniuk, zwana dalej Koordynatorem. 

Cele konkursu:  

✓ popularyzowanie działań artystycznych 

✓ rozwijanie kreatywności uczniów 

✓ promowanie młodych talentów 

✓ promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego 

✓ integracja środowiska szkolnego 

Regulamin konkursu 

I. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów:  

a. etap I - eliminacje: 21.03.2022r., godz. 09.30, mała sala gimnastyczna   

b. etap II - finał: 21.03.2022r., godz. zostanie podana na 3 dni przed Konkursem                  

w mediach społecznościowych szkoły, mała sala gimnastyczna. 

2. Konkurs obejmuje różnorakie zdolności sceniczne: taniec, śpiew, gra na dowolnym 

instrumencie, mała forma sceniczna, recytacja, kabaret, występy sportowe/ 

akrobatyczne, zdolności manualne i inne. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów II LO.  

4. Uczniowie mogą brać udział w Konkursie indywidualnie lub zespołowo. 

5. Organizator nie przewiduje występów w poszczególnych kategoriach, każdy talent 

jest traktowany wyjątkowo. 

 

II. Postanowienia szczegółowe - przebieg Konkursu 

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy do 14.03.2022r. (poniedziałek) dostarczyć 

wypełnioną kartę zgłoszeniową (stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu)           

do Koordynatora. 

2. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić Organizatora o niebezpieczeństwach 

związanych z jego występem oraz ma dostosować swój pokaz do możliwości 

technicznych sali. 

3. Listę uczestników sporządza Koordynator, on też ustala kolejność występów. 

Informacja zostanie podana 18.03.2022r. (piątek). 

4. Mile widziana jest publiczność dopingująca swojego faworyta na żywo i/lub online. 

5. Prezentacja talentu w Konkursie może trwać maks. 3 min lub dla małych form 

teatralnych czy kabaretu maks. 8 min. 

6. Koniec występu ogłasza sygnał dźwiękowy. 



7. W I etapie Komisja konkursowa, składająca się z sześciu członków (trzech 

przedstawicieli grona pedagogicznego i trzech społeczności uczniowskiej), przyznaje 

każdemu uczestnikowi punkty według skali od 1 do 6. 

8. W wyniku eliminacji Komisja konkursowa wybiera ośmiu finalistów. W zależności                

od liczby zgłoszeń Organizator może zdecydować o zmianie Regulaminu w tym 

punkcie. 

9. Po przeprowadzeniu eliminacji Komisja konkursowa sporządza protokół i przedkłada 

go niezależnemu Jury. 

10. W etapie II uczestnicy prezentują swoje talenty przed niezależnym Jury złożonym 

m.in. z przedstawicieli chełmskich instytucji kultury, placówek oświatowych. 

11. Po obejrzeniu każdej prezentacji członkowie niezależnego Jury wypowiadają się na jej 

temat.  

12. Po prezentacjach talentów wszystkich uczestników niezależne Jury wyłania laureatów 

pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Laureaci otrzymują statuetki z logo II LO – 

odpowiednio złotą, srebrną i brązową, karty upominkowe na kwotę określoną przez 

fundatora oraz dyplomy. Pozostali finaliści otrzymują dyplomy. 

13. Niezależne Jury może przyznać specjalne wyróżnienie oraz nagrodę za osobowość 

artystyczną.  

14. Od 9.30 do 11.00 będzie można głosować w mediach społecznościowych II LO                  

na swojego faworyta. Laureat nagrody publiczności zostanie ogłoszony po II etapie               

i otrzyma nagrodę  oraz dyplom. 

15. Po zakończeniu imprezy niezależne Jury sporządza protokół z przebiegu finału 

Konkursu. 

 

III. Postanowienia końcowe 

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego 

Regulaminu. 

2. Decyzja Komisji konkursowej i niezależnego Jury jest nieodwołalna. 

3. Występy będą nagrywane i fotografowane, a relacja z Konkursu ukaże się                         

w mediach społecznościowych i na stronie internetowej II LO oraz w lokalnej prasie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w uzasadnionych 

sytuacjach. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

Drogi Uczestniku, 

proszę o uzupełnienie karty zgłoszenia i przesłanie wraz ze zdjęciem na e-adres 

anna.martyniuk@2lo.chelm.pl w terminie nieprzekraczalnym do dn. 14.03.2022r.                   

W temacie proszę wpisać: Karta zgłoszenia Super Dwójki 2022.  

Karta zgłoszenia do Konkursu Super Dwójki 2022* 

Imię i nazwisko, klasa lub nazwa zespołu (imiona i nazwiska wszystkich członków, klasa) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Telefon kontaktowy __________________________________________________________ 

Nazwa prezentowanej formy, czas prezentacji: 

Etap I – eliminacje ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Etap II – finał (wypełnić, jeśli inne niż w etapie I) ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Potrzeby techniczne (ze strony Organizatora) ______________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Rekwizyty potrzebne do prezentacji (zabezpiecza uczestnik – należy wymienić) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

Informacje o uczestniku oraz zdjęcie w formie elektronicznej (do realizacji postanowień 

Konkursu) __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

mailto:anna.martyniuk@2lo.chelm.pl


___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

* Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 

 

 

_________________                                                                           __________________        

miejscowość, data                                                                                         podpis uczestnika 

 


