
TERMINARZ 

 

XI PRZEGLĄDU MŁODYCH TALENTÓW „OD PRZEDSZKOLA  

DO GIMNAZJUM” ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU  

„OD INSPIRACJI DO KREACJI” 
 

 

14.04.2014 – nieprzekraczalny termin przesyłania aktualnych oraz kompletnych  formularzy 

           zgłoszeniowych  wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail  

           koordynatora:  paulina.krasiej@wp.pl  

           W temacie każdego e-maila kierowanego do koordynatora proszę wpisać            

           nazwę szkoły oraz tytuł prezentacji; 

 

23.05.2014 –   nieprzekraczalny termin dostarczania płyt z podkładem muzycznym nagranym   

                      w formacie CD audio lub filmem w formacie AVI (ze względu na konieczność 

                      nagrania podkładów muzycznych jako całości);  

 

3.06.2014 –  termin dostarczania prac przestrzennych  do Gimnazjum nr 14, do godz. 15.00.  

                    Starannie przygotowane prace plastyczne i fotograficzne uczestników muszą być  

                    oprawione w passe partout i umieszczone w antyramie o formacie A0 typu pleksa 

                    (nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu prac do 

                    Centrum Sztuki Impart); 

 

9.06.2014   – termin XI  Przeglądu Młodych Talentów od Przedszkola do Gimnazjum”,  

            godzina 9.00. 

 

INFORMACJE DODATKOWE  

 

1. Serdecznie prosimy o dostarczenie płyt z podkładem muzycznym w formacie audio CD 

(wykluczając audio CD w formacie mp3), do sekretariatu Gimnazjum nr 14  

im H. Kołłątaja w terminie do 23.05.2014 (do godz. 14.00). Prosimy dostarczyć kopie 

oryginalnych podkładów muzycznych (kopie przechodzą na własność organizatora).  

W przypadku korzystania z więcej niż jednego pliku muzycznego należy nagrać  

je w odpowiedniej kolejności, zgodnie z przebiegiem występu oraz instruktaż, 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 (wszystkie utwory tej samej głośności dotyczy to również 

mixów piosenek) . 

 

mailto:paulina.krasiej@wp.pl


2. Prosimy, aby każda praca plastyczna lub przestrzenna była opatrzona metryczką, 

zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko i wiek autora, nazwa placówki  

i tytuł pracy (wzór metryczki znajduje się poniżej).  

 

3. Gimnazjum nr 14 zapewnia sztalugi oraz stoliki do ekspozycji prac przestrzennych,  

ich odpowiedni wystrój należy do autorów ekspozycji (podpisane elementy wystroju 

proszę złożyć w Gimnazjum nr 14 - 3.06.2014 r.). 

 

4. Odbiór prac odbywa się tego samego dnia po zakończeniu Przeglądu. 

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mail pod adresem: 

paulina.krasiej@wp.pl (w temacie każdej wiadomości proszę wpisać nazwę szkoły oraz 

rodzaj wybranej prezentacji) 

 

   

 WZÓR METRYCZKI DO OPISU PRAC PLASTYCZNYCH  

I PRZESTRZENNYCH 

Opis metryczki: 

 Pogrubiona czcionka rozmiaru 20 Times New Roman; 

 Treść metryczki pisana wielkimi literami; 

 Wymiary metryczki – 6cm wysokość / 10 cm długość  

 

 

TYTUŁ PRACY/EKSPOZYCJI 

PEŁNA NAZWA PLACÓWKI 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA 

WIEK 
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