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Szanowni Partnerzy Projektu, 

 

Przesyłamy Państwu propozycję zajęć dla dzieci ze szkół podstawowych pod nazwą TALENTMANIA. 

 

Ponieważ obecny czas jest niekorzystny dla planowania aktywności fizycznej, wydarzenie to jest dostosowane 

do dzisiejszych warunków. Dzisiejsza młodzież jest dość dobrze wyposażona w nowoczesną technologię i 

biegle się nią posługuje. Aktualny trend to kręcenie filmów. Dzieci oglądają tak zwanych youtuberów, którzy 

również wykonują tę działalność w ramach swojej branży. W obecnym czasie nagrania wideo wydają się nam 

optymalną formą komunikacji i przekazywania nawyków lub przynajmniej pomagają w byciu aktywnym. Po 

pierwsze, ważne jest, aby odpowiednio wypromować tą aktywność i spróbować zachęcić dzieci do wzięcia 

udziału w zajęciach. Termin składania zgłoszeń upływa 14.5.2021. Rejestracja oznacza wysłanie wiadomości 

e-mail, patrz. poniżej. Do finału przejdzie dziesięcioro dzieci najlepiej ocenianych przez publiczność.  

Zasady głosowania zostaną następnie opublikowane na stronie internetowej projektu „Radość”. 

 

Wydarzenie przeznaczone jest dla wszystkich uczniów klas (klas I-IX). Cała impreza zostanie zorganizowana 

zdalnie na terenie Czech i Polski. Organizatorem tego wydarzenia jest zespół projektowy gminy Zátor 

działający w ramach projektu " Radość“ we współpracy ze Szkołą Podstawową i Przedszkolem w Dańcu. 

 

Wszystkie dodatkowe materiały (zdjęcia, listy obecności itp.) zostaną następnie opublikowane na stronie 

internetowej oraz profilach projektu w portalach społecznościowych. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Propozycja CZESKO-POLSKIEJ TALENTMANII 

 

 

 

08.04.2021 – 14.05.2021   Przyjmowanie zgłoszeń w ramach konkursu 

21.05.2021 – 04.06.2021  Głosowanie publiczności 

11.06.2021     Opublikowanie listy finalistów 

23.06.2021    Finał w gminie Zátor – ocena przez profesjonalne jury. 

 

  

 

Uczniowie wszystkich klas (1.-9. klasa) – udział w konkursie zawsze bierze jedna osoba! 

 

  

 

Rejestracja odbywa się poprzez przesłanie 2 nagrań video maksymalnej długości 1 minuta/1 video za pomocą 

automatycznego formularza.  

 

 

Przesłanie nagrań do 14.05.2021 

 

Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden talent. Filmy muszą być kręcone w orientacji poziomej, tj. 

16: 9. Filmy portretowe (w formacie Instagram) nie będą akceptowane. Filmy muszą być kręcone w najlepszej 

rozdzielczości, ponieważ zostaną opublikowane na naszym kanale YouTube oraz w mediach 

społecznościowych. Filmy będą stanowić przede wszystkim Waszą wizytówkę a więc pomyślcie o tym. Filmy 

nieestetyczne oraz o niskiej jakości nie zostaną uwzględnione w konkursie (nie będą widoczne dla 

publiczności ani jurorów). Uwaga: fajny film można zrobić nawet używając telefonu. Przesłane filmy nie 

mogą być montowane. Jeżeli uczestnik po otrzymaniu jednego zawiadomienia o błędach organizatora nie 

przygotuje swojego filmu zgodnie z regulaminem i nie wyśle poprawionego filmu do 19.5 2021 r., nie zostanie 

uwzględniony w konkursie. 

 

Pierwszym nagraniem wideo będzie autoprezentacja uczestnika. Nagranie powinno zawierać: imię, nazwisko, 

wiek, klasę, gminę, zainteresowania oraz prezentację talentu. 

Drugi film będzie przedstawiał posiadany talent. 

______________________________________________________________________________ 



 

 

Inspiracja: śpiew, taniec, magia, sport, kreatywność, teatr, akrobatyka, recytacja i wszystko, co przyjdzie Ci 

do głowy: D 

 

Wspomniane dwa nagrania video zostaną przesłane przez uczestnika na stronę internetową: www.uschovna.cz  

Na wspomnianej stronie należy wpisać adres e-mail uczestnika oraz adres e-mail odbiorcy: 

petr.nahly@zszator.com a także wpisać TALENTMANIE w polu tekstowym wiadomości dla odbiorcy. 

Przesyłając nagranie wideo, uczestnik wyraża zgodę na promocję w ramach projektu „Radość”. 

Uczestnicząc w konkursie, uczestnik potwierdza, że jest autorem nagrania wideo. Jeśli na filmie pojawiają się 

inne osoby, potwierdza, że ma na to ich zgodę.    

Nadesłane nagrania wideo zostaną opublikowane przez zespół projektowy na stronie internetowej projektu 

Radost: http://www.projekt-radost.eu/index.php/cs/akce . Filmy zostaną ocenione przez publiczność, która 

wybierze finalistów. Sam finał powinien odbyć się w auli Urzędu Miasta Zátor wraz z programem kulturalnym. 

Zostanie tu zaproszony ekspert oraz polsko-czeska komisja, która na podstawie kolejnej prezentacji finalistów 

wyłoni 3 zwycięzców. Jeśli nie będziemy w stanie fizycznie zorganizować tego finału, komisja ekspertów 

zostanie poproszona o wirtualną ocenę. Wyniki zostaną następnie ponownie opublikowane na stronie 

internetowej projektu. 

  

 

Nagrody dla ogłoszonych zwycięzców zapewnia gmina Zátor. Wspomniane nagrody zostaną wysłane do 

polskiego partnera pocztą. 

 

  

 

Mgr. Jiřina Míčková, koordynator konkursu,  

Petr Náhlý, specjalista IT. 

 

 

Dziękujemy i czekamy na Wasze filmy. 

 

Mgr. Jiřina Míčková  

+420 605 133 873 

jirina.mickova@icloud.com 

koordynator konkursu 
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