Regulamin Gminnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej
Wtorek, 22 maja 2018, godz. 17:00
Sala UMiG w Dolsku

I. Cele konkursu:
•

prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,

•

propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę,

•

promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,

•

motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,

•

promocja nowych talentów,

•

praca nad poprawną wymową,

•

przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień,

•

przezwyciężenie tremy i stresu, praktykowanie umiejętności zachowania się na scenie.

II. Warunki uczestnictwa:

1.Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
a)klasy I-III
b)klasy IV-VI
c)klasy VII oraz kl. II i III gimnazjum
2. Uczniowie (soliści lub duety) zgłaszają swój udział do dnia 30 kwietnia 2018 roku swojemu nauczycielowi
języka angielskiego.
3. Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę w języku angielskim. Piosenki w danej grupie
wiekowej nie mogą się powtarzać (decyduje kolejność zgłoszeń).
4.Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament własny, bądź nagranie
instrumentalne (bez słów, półplayback).
5.Płytę z podkładem muzycznym należy dostarczyć swojemu nauczycielowi języka angielskiego do 15
kwietnia 2018 roku.
7.Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika.
8.Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.
9.Po zgłoszeniu się do Konkursu uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru.

III. Ocena i nagrody:

1. Oceny wykonawców dokona Jury.
2. Jury będzie oceniać według następujących kryteriów:
- poziom językowy

-wymowa
- dobór repertuaru
-interpretacja utworu
-dykcja
-ogólny wyraz estetyczno – artystyczny
Przy końcowej ocenie decydujące są kryteria językowe.
3. Decyzje Jury są ostateczne.
4. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
IV. Postanowienia końcowe:
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do dnia 30 kwietnia 2018 roku oraz
dostarczenie podkładu muzycznego do dnia 15 maja 2018 roku.
2. Osoby odpowiedzialne za organizację: p. Natalia Charif i p. Beata Pacyńska.
3. Lista zwycięzców oraz sprawozdanie z Konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Szkoły
Podstawowej m. Janusza Kusocińskiego w Dolsku (http://spdolsk.pl/).
4.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany daty Konkursu.
5. Konkurs może zostać odwołany w przypadku zbyt małej liczby uczestników.
6.W uzasadnionych przypadkach organizatorzy mogą wyrazić zgodę na występ grupy składającej się z trzech
osób.

