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REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZY SZKOLNEJ: KONCERT  TALENTY  PIĄTKI  

§ 1. 

Data imprezy: 24 marca 2023 r. 

                                                                          § 2. 
Organizator: V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku. (VLO) 
Koordynatorzy w roku szkolnym 2022/23: Aneta Lechman,  Marzena Węcławska 
 

§ 3. 

Talenty Piątki – impreza szkolna organizowana w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku od 1995 roku, 
której inicjatorką i koordynatorką w latach 1995-2000 była pani prof. Małgorzata Twarowska. 

§ 4. 

Uczestnicy: w imprezie biorą udział tylko ci uczestnicy, którzy w wyznaczonym terminie zgłosili chęć udziału  
w Talentach Piątki, a ich udział został zaakceptowany i wprowadzony do harmonogramu występów (np. występ 
taneczny, wokalny itp.) lub prezentacji (np. wystawa prac plastycznych, konstruktorskich, kompozycje kulinarne 
itp.). Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem imprezy, co poświadczą złożonym podpisem 
i przestrzeganiem go. Uczestnicy spoza Szkoły muszą być zgłoszeni przez uczniów V LO do organizatorów  
i zaakceptowani. Niedopuszczalne jest by na scenie pojawił się uczestnik, który nie został na etapie organizacji 
imprezy zgłoszony i zaakceptowany. Uczeń V LO, który zaprasza do występu osobę spoza szkoły jest 
zobowiązany dopilnować, by osoba/y zaproszone przestrzegały regulaminu imprezy, a w przypadku jego 
złamania mogą ponieść konsekwencje za niezdyscyplinowanie danej osoby (patrz § 13). 

§ 5. 

Cel imprezy: promowanie talentów, zdolności, a także zainteresowań uczniów w różnych dziedzinach: 
artystycznych, muzycznych, organizatorskich, kulinarnych, sportowych itp. Integrowanie społeczności szkolnej, 
umożliwienie uczniom autoprezentacji oraz stworzenie możliwości promocji swoich pasji i zdolności wśród 
społeczności szkolnej.  

§ 6. 

Bezpieczeństwo: rodzaj i charakter występu nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia uczestnika, innych 
uczestników przedsięwzięcia czy widzów. Niedopuszczalne jest używanie podczas imprezy ostrych narzędzi, 
ognia czy innych akcesoriów pirotechnicznych, a także przedmiotów, których niekontrolowane użycie może 
stanowić zagrożenie dla wszystkich obecnych podczas uroczystości w auli. Wyjątkiem od tego jest sytuacja gdy 
zaplanowany występ, którego artyści planują wykorzystać akcesoria pirotechniczne, zorganizowany będzie poza 
budynkiem szkoły na innej przestrzeni (np. dziedziniec szkoły) gdzie tego rodzaju przedstawienie nie będzie 
stanowiło zagrożenia dla uczestników i widzów, będą spełnione zasady PPOŻ oraz odbędzie się to za zgodą 
dyrektora V LO. Dekoracje niezbędne do prezentacji talentu danego uczestnika, również nie mogą stanowić 
zagrożenia dla niego samego, innych uczestników czy zaproszonych gości.   

§ 7. 
  
Talenty: organizator akceptuje prezentację talentów wokalnych, muzycznych, taneczno-ruchowych, 
plastycznych, graficznych, twórczych, aktorskich, kulinarnych, sportowych bądź innych zaproponowanych przez 
uczestników, możliwych do zaprezentowania w warunkach szkolnych (aula V LO, dziedziniec szkoły itp.). 
Wystąpienia muszą być odpowiednio wcześniej zgłoszone do organizatora i przez niego zaakceptowane. 

§ 8. 
 
Harmonogram występów: zostanie ustalony przez organizatora i związany będzie z zapewnieniem płynności 
występów (zmiana dekoracji, podłączanie sprzętu itp.) oraz z ich różnorodnością. Kolejność występów zostanie 
uzgodniona po zamknięciu listy uczestników i zapoznaniu się z charakterem ich prezentacji. Niedopuszczalne 
jest, by uczestnik wymuszał na organizatorze kolejność swojego występu np. z powodu prywatnych zajęć. 
Uczestnik ma obowiązek zastosować się do decyzji organizatora i zarezerwować swój czas tak, by nie 
dezorganizować planu i koncepcji imprezy lub odpowiednio wcześniej wycofać się z udziału w przedsięwzięciu. 
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§ 9. 

Występ: uczestnik podczas uroczystości Talentów Piątki ma obowiązek zaprezentować występ zaakceptowany 
podczas prób i uzgodniony z organizatorem imprezy.   
Niedopuszczalne jest, by występ odbiegał od zaplanowanego i zaakceptowanego podczas prób generalnych  
w taki sposób, że stanie się on niezgodny z regulaminem imprezy, naruszać będzie zasady dobrego smaku  
i zasady współżycia społecznego oraz zdezorganizuje pracę osób pracujących przy nagłośnieniu, oświetleniu czy 
oprawie multimedialnej. 
 

§ 10. 

Estetyka występu: podczas występu zabrania się używania wulgaryzmów i nawiązywania do alkoholu czy 
innych używek. Występ nie może nikogo obrażać, ośmieszać czy poniżać ani naruszać dobrego imienia osób 
trzecich. Strój artysty/zespołu nie może być nieestetyczny czy wulgarny. 

§ 11. 

Czas trwania występu: uczestnicy występujący na scenie zobowiązani są do przestrzegania czasu występu 
uzgodnionego podczas prób. Artysta nie wykonuje innych utworów bądź nie daje kolejnego występu, jeśli nie 
zostało to uzgodnione z organizatorem przed uroczystością i zaplanowane w harmonogramie.  Ewentualne bisy 
dopuszczalne są wówczas, jeśli:  

- organizator uzna, że liczba artystów i czas przewidziany na imprezę nie zostaną znacznie 
przekroczone przez  ponowny występ danego artysty;  

- organizator  wyrazi zgodę na bis z uwagi na domaganie się go przez publiczność;  
- organizator  wyrazi zgodę na bis z uwagi na wyraźną prośbę widowni np. na zakończenie imprezy; 

 
§ 12. 

Udział w imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w niej uczestniczące zgody na przetwarzanie 
danych osobowych na potrzeby „Talentów Piątki” (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. 
Dz.U. 2016 poz. 922). 

§ 13. 

Złamanie któregokolwiek punktu regulaminu może skutkować:   

- zakazem występu podczas uroczystości Talentów Piątki w kolejnych latach; 
- w przypadku uczniów V LO zgłoszeniem do wychowawcy klasy lub/i  dyrektora V LO  o załamaniu punktu 
regulaminu przez ucznia bądź osobę/osoby zaproszone przez ucznia do występu.  
 
Organizator, wychowawca bądź dyrektor szkoły może wyciągnąć konsekwencje adekwatnie do charakteru 
przewinienia i sytuacji zgodnie ze Statutem  i Regulaminami V LO. 
 

§ 14. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku: warunkiem udziału w Talentach Piątki jest zgoda 
uczestników pełnoletnich na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku nieograniczona w czasie, jak 
również podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez rodziców bądź prawnych 
opiekunów uczniów/uczestników niepełnoletnich. Impreza może być nagrywana, może być livestream  
z  Koncertu lub/i może powstać fotorelacja z imprezy. Filmy, livestream bądź fotodokumentacja umieszczane  
są na stronach internetowych V LO w Gdańsku. 

 
§ 15. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu adekwatnie do potrzeb 
i z uwagi na organizację pracy szkoły. 

 

         Organizator, V LO w Gdańsku 
 


