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§1 

Przegląd Młodych Talentów „Od Przedszkola do Gimnazjum” (dalej zwany PMT) jest 

corocznym jednodniowym wydarzeniem promującym różnorodne pasje, zainteresowania 

i talenty dzieci, a także młodzieży z placówek współpracujących w ramach programu „Od 

inspiracji do kreacji”. Przegląd stanowi formę promowania uzdolnień rozwijanych zarówno  

w reprezentowanej szkole jak i poza nią. Ponadto, ideą przeglądu jest integracja 

wychowanków przedszkoli z uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjów we Wrocławiu. 

Uczestnicy dzielą się ze sobą swoimi niezwykłymi umiejętnościami, wykorzystując różne 

formy widowiska scenicznego, prezentują oraz doskonalą m.in. aktorskie możliwości, mają 

okazję wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości. Głównym warunkiem, jaki 

należy spełnić, aby zostać zakwalifikowanym do udziału w tym kulturowym wydarzeniu jest 

realizacja programu „Od inspiracji do kreacji”, następnie terminowe nadesłanie formularza 

zgłoszeniowego w formie elektronicznej (Załącznik nr 2), jak również terminowe 

dostarczenie podkładów muzycznych i plików filmowych oraz prac plastycznych, 

fotograficznych i przestrzennych (Załącznik nr 3). 

§2 

Przegląd Młodych Talentów daje szansę rozwoju młodym uczestnikom, uwzględniając 

następujące kategorie: recytacja, teatr, taniec, prace plastyczne, prace konstrukcyjne, 

fotografia, śpiew solo, śpiew zespołowy, gra na instrumencie, własna twórczość literacko -

poetycka, indywidualne prace manualne (np. modelarstwo, rzeźba, ceramika), filmy  

i autorskie prezentacje multimedialne. 

§3 

Przegląd Młodych Talentów odbywa się w dwóch etapach:  

Etap I – eliminacje wewnątrzplacówkowe, polegające na wyborze maksymalnie  

2 najciekawszych prezentacji scenicznych w każdej z placówek i/lub jednej wystawy prac 

plastycznych, fotograficznych bądź też przestrzennych. 

Etap II – publiczne przedstawienie wybranych przez placówki form scenicznych oraz 

wystawy prac plastycznych, fotograficznych i przestrzennych w gmachu Biura Festiwalowego 

Impart 2016. 
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§4 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Każda placówka uczestnicząca w przeglądzie zobowiązana jest do wypełnienia 

 i TERMINOWEGO przesłania KOMPLETNEGO formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 2)  

do organizatora PMT drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. 

Formularz należy  wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Proszę nie zostawiać pustych miejsc 

ponieważ wszystkie informacje, które należy uwzględnić w formularzu są NIEZBĘDNE  

do sprawnego zorganizowania PMT. 

Informacje podane w formularzu są wiążące.  Po przesłaniu go i zatwierdzeniu programu 

PMT, nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian. 

W razie wypadków losowych lub wszelkich sytuacji uniemożliwiających występ, dana 

prezentacja zostanie usunięta z programu PMT, bez  możliwości zamiany występu na inny. 

§5 

PREZENTACJE  

Każda placówka ma możliwość wystawienia maksymalnie dwóch różnorodnych form 

prezentacji scenicznych oraz jednej wystawy prac plastycznych, fotograficznych lub 

przestrzennych. Nieprzekraczalny czas trwania obu prezentacji scenicznych wynosi 15 min. 

(wliczając w to czas wejścia na scenę, montażu dekoracji np. do przedstawienia oraz zejścia 

ze sceny). W przypadku kategorii teatr, maksymalny czas trwania występu wynosi 10 min. 

PREZENTACJE SCENICZNE 

Przykłady rozplanowania czasu różnorodnych występów: 

Opcja A 

 teatr (8 min.) + piosenka (4 min.) = 12 min/15 min czasu przypadającego na placówkę  

Opcja B 

 taniec (6 min.) + recytacja (3 min.) = 9 min/15 min czasu przypadającego na placówkę 

 
Nie ma możliwości łączenia występów w jedną formę sceniczną (np. „recytacja” i „taniec” 

= jedna prezentacja lub „teatr” i „piosenka” = druga prezentacja), a tym samym wystawienia 

trzech lub więcej prezentacji scenicznych. 

 

Płyty z podkładem muzycznym do prezentacji scenicznych należy dostarczyć w formacie 

audio CD (z wyłączeniem formatu mp3), do sekretariatu Gimnazjum nr 14 im H. Kołłątaja  

w terminie określonym w terminarzu. Należy dostarczać kopie oryginalnych podkładów 

muzycznych ze względu na możliwość zagubienia podkładu po zakończeniu PMT.  
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Dostarczone kopie przechodzą na własność organizatora, który użyje podkładów tylko  

i wyłącznie dla potrzeb PMT, respektując prawa autorskie uczestników.  

W przypadku korzystania z więcej niż jednego pliku muzycznego należy nagrać pliki  

w odpowiedniej kolejności, zgodnie z przebiegiem występu oraz napisać instruktaż, 

dokładnie określający, w którym momencie ma być odtworzony dany utwór. Utwór 

odtwarzany wielokrotnie, na przemian z innymi, powinien być nagrany tyle razy, ile 

występuje w kolejności odtwarzania. Płyta powinna być znormalizowana tj. wszystkie 

utworytej samej głośności, dotyczy to również  utworów składanych. 

WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH, FOTOGRAFICZNYCH I PRZESTRZENNYCH 

 

Starannie przygotowane prace plastyczne i fotograficzne muszą być oprawione w antyramy 

formatu min. 70x100 cm, preferowany format A0, oraz opatrzone metryczką wykonaną 

komputerowo (wzór metryczki znajduje się w terminarzu - Załącznik nr 3).  

 

Ilość prac plastycznych z jednej placówki nie może przekroczyć 10 sztuk.  Przez ilość prac 

rozumie się ilość antyram i innych prac przestrzennych  (jedna praca przestrzenna lub jedna 

antyrama oznacza jedną sztukę). Organizator zapewnia sztalugi i stoliki do ekspozycji prac 

przestrzennych zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym w Załączniku nr 2. Odpowiedni 

wystrój  stolików do ekspozycji prac przestrzennych należy do autorów wystawy. 

Podpisane elementy wystroju należy dostarczyć do Gimnazjum nr 14 w dniu składania prac, 

określonym w terminarzu - Załącznik nr 3).  

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu prac  

do Biura Festiwalowego Impart, w związku z tym wszystkie prace powinny być odpowiednio 

zabezpieczone. Każda placówka zobowiązana jest odebrać wszystkie wystawiane prace  

w dniu PMT po jego zakończeniu, w terminie wyznaczonym przez organizatora, określonym 

w terminarzu - Załącznik nr 3 (uwzględniając godzinę zakończenia PMT). Po upływie tego 

czasu organizator nie odpowiada za prace.  

 

WSZYSCY AUTORZY PRAC PLASTYCZNYCH, FOTOGRAFICZNYCH I PRZESTRZENNYCH WRAZ  

Z OPIEKUNAMI UCZESTNICZĄ W OGLĄDANIU WYSTĘPÓW SCENICZNYCH ZGODNIE 

Z WYZNACZONĄ W PROGRAMIE PRZEGLĄDU TURĄ. 

Po zakończeniu danej tury zostaną osobiście zaproszeni na scenę. W przypadku prac 

zbiorowych tj. np. wykonanych przez całą klasę, grupę lub więcej niż 5 osób, należy wybrać  

i wyszczególnić w formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 2) maksymalnie trzy osoby do 

reprezentacji danej grupy na scenie i odbioru pamiątkowych dyplomów oraz upominków dla 

całej grupy. Nie ma możliwości wystawienia prac osób, które nie znajdują się na widowni  

w dniu finału PMT. 
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§6 

TERMINARZ 

Każdego roku Zespół ds. Wspierania Uzdolnień wraz z dyrektorem Gimnazjum nr 14 ustala 

szczegółowy terminarz PMT (Załącznik nr 3) na dany rok szkolny. Termin finału przeglądu 

jest ruchomy i zależny od daty rezerwacji miejsca występów. Zazwyczaj przypada on na 

początek czerwca.  

1. GRUDZIEŃ – zaproszenie placówek do uczestnictwa; 

2. STYCZEŃ – ostatni dzień roboczy – deklaracja uczestnictwa placówki; 

3. LUTY – ostatni dzień roboczy – podanie danych kontaktowych do opiekunów grup; 

4. KWIECIEŃ – termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych; 

5. MAJ – druga połowa – termin dostarczenia podkładów muzycznych oraz prac 

przestrzennych, a także zgód na upublicznienie wizerunku każdego uczestnika; 

6. CZERWIEC  –  termin finału PMT. 

§7 

     PROGRAM 

Program PMT jest opracowywany przez Zespół ds. Wspierania Uzdolnień i zatwierdzany 

przez dyrektora Gimnazjum nr 14. Po zatwierdzeniu programu organizator przesyła go na 

adresy e-mail wszystkich opiekunów - podane w Załączniku nr 2. Po zatwierdzeniu programu 

nie ma możliwości dokonania żadnych zmian. 

W programie PMT przewiduje się dwie tury w godz. 10.00 - 15.00. O kolejności występów 

decyduje wiek uczestników. W pierwszej kolejności występują dzieci ze żłobków  

i przedszkoli, następnie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści. Pomiędzy turami 

następuje przerwa na zmianę widowni. Organizator prosi o zajmowanie miejsc zgodnie  

z planem widowni wręczanym przez wolontariuszy w dniu PMT. Plan widowni zostanie 

umieszczony również na stronie internetowej Gimnazjum nr 14 w zakładce Przegląd Młodych 

Talentów – Informacje. 

§8 

DYPLOMY 

W podziękowaniu za udział, każdy uczestnik PMT otrzymuje jeden dyplom i jeden 

upominek po pierwszym występie scenicznym, bez względu na to ile razy występuje. Jeżeli  
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autorzy prac plastycznych, fotograficznych i przestrzennych występują na scenie  

np. w przedstawieniach, otrzymują dyplom i upominek po występie scenicznym. Natomiast, 

jeżeli autorzy prac plastycznych, fotograficznych lub przestrzennych przygotowali tylko 

wystawy, zostaną zaproszeni przez konferansjerów na scenę po zakończeniu danej tury,  

do której zostali przypisani w programie. Wskazane jest żeby jeden uczestnik występował 

jednokrotnie w PMT, tym samym umożliwiając uczestnictwo innym dzieciom i młodzieży 

z danej placówki. W celu uniknięcia rozczarowań uczestników należy poinformować dzieci 

o sposobie podziękowania im za udział w przeglądzie.  

Organizator przygotowuje również pamiątkowe dyplomy dla opiekunów uczestników, które 

są im wręczane w dniu PMT, przez wolontariuszy witających gości. Jako opiekunów 

organizator rozumie osoby aktywnie przygotowujące uczestników do występu.  

 

§9  

FINAŁ PRZEGLĄDU MŁODYCH TALENTÓW 

W dniu finału Przeglądu należy przybyć punktualnie, nie później niż 15 minut przed 

rozpoczęciem wyznaczonej uczestnikom w programie tury. Dodatkową opiekę nad 

uczestnikami PMT cały czas sprawują wolontariusze z Gimnazjum nr 14 oraz nauczyciele  

z Zespołu ds. Wspierania Uzdolnień w Gimnazjum nr 14. Wolontariusze wskazują 

zarezerwowane na widowni miejsca uczestnikom, ich opiekunom i osobom towarzyszącym 

oraz wręczają wszystkim program PMT. Placówki, które podały w zgłoszeniu potrzebę 

skorzystania z garderoby, po wejściu zgłaszają ten fakt wolontariuszom. W razie konieczności 

przebrania się uczestników, wolontariusze wskażą im szatnię, a następnie wprowadzą ich na 

widownię i pomogą odnaleźć zarezerwowane miejsca. 

Przy wejściu należy również zgłaszać wolontariuszom posiadanie większych dekoracji  

i sprzętów własnych (np. parawany, elementy dekoracji). Zostaną one umieszczone za 

kulisami przed rozpoczęciem danej tury, dlatego też wszystkie rzeczy muszą być oznaczone 

nazwą placówki, numerem tury i występu. Każda placówka samodzielnie ustawia na scenie 

swój sprzęt przed występem. Drobniejsze dekoracje własne należy mieć przy sobie na 

widowni. Odbiór dekoracji zza kulis odbywa się po zakończeniu każdej tury.  

Uczestnicy każdej tury są zapraszani na scenę przez konferansjerów. Po swoim występie, 

wracają na wyznaczone im miejsca i oglądają występy do końca trwania tury. Po zakończeniu 

danej części przeglądu, wolontariusze zapraszają uczestników, ich opiekunów i osoby 

towarzyszące do obejrzenia wystawy. Nie należy wychodzić w trakcie trwania występów. 

Organizator zwraca się z prośbą do opiekunów grup o pomoc w dyscyplinowaniu 

uczestników i sprawnym przebiegu przygotowań do występów. 
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§10 

ZGODA NA UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU UCZESTNIKA 

Zgłaszając uczestnika do PMT, opiekun danego uczestnika lub grupy uczestników, 

którym jest nauczyciel zobowiązany jest upewnić się, że rodzice dziecka podpisali 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku, co stanowi warunek 

konieczny do uczestnictwa dziecka w PMT. Oświadczenie (Załącznik nr 4) jest przesyłane  

do każdej uczestniczącej placówki wraz z zaproszeniem, formularzem zgłoszeniowym oraz 

terminarzem. Opiekun powiela oświadczenie w ilości odpowiadającej liczbie uczestników  

i przekazuje rodzicom do podpisania. Następnie wszystkie podpisane oświadczenia dostarcza 

do sekretariatu Gimnazjum nr 14 w nieprzekraczalnym terminie do ostatniego dnia 

roboczego maja. Można dostarczyć oświadczenia wraz z podkładami muzycznymi lub 

pracami plastycznymi, w dniach określonych w terminarzu. W przypadku zmiany uczestnika  

z przyczyn losowych (tj. choroba dziecka) należy pamiętać o niezwłocznym dostarczeniu 

organizatorowi podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenia, o którym 

mowa powyżej. Organizator potrzebuje oświadczeń wyłącznie do celów związanych  

z promocją PMT, tj. nagranie zdjęć na pamiątkową płytę rozsyłaną do wszystkich 

uczestniczących placówek i umieszczenie zdjęć z PMT przedstawiających wizerunek dziecka 

na stronie internetowej Gimnazjum nr 14.   

§11 

Na prośbę pracowników Biura Festiwalowego Impart należy przypomnieć uczestnikom  

o zakazie wnoszenia na widownię jedzenia i napojów.  Ani organizator, ani Biuro Festiwalowe 

Impart nie ponoszą odpowiedzialności za mandaty dla opiekunów grup i osób 

towarzyszących m.in.  za niewłaściwe parkowanie lub przekroczenie czasu postoju. Należy 

mieć na uwadze, że czas rozpoczęcia i zakończenia tur może ulec zmianie z przyczyn 

niezależnych od organizatora (tj. m.in. przekroczony czas występu scenicznego, bardzo 

wolne wchodzenie i schodzenie grup ze sceny lub nie wliczenie tych czynności do czasu 

występu). Organizator nie zapewnia uczestnikom wyżywienia w dniu PMT. 

         
        Zespół ds. Wspierania Uzdolnień 
            Gimnazjum nr 14    
                                                                                                     im. Hugona Kołłątaja we Wrocławiu 
 
        Paulina Krasiej 
        Monika Wcisło-Wilshere 
        Aleksandra Jachimowicz 
        Magdalena Szafrańska 
 
 
     Wrocław, 17.09.2015 r. 


