Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej w Jarosławiu

LET’S SING
.
REGULAMIN:
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu
Nauczyciele:
Małgorzata Jędzierowska – Popek
Renata Stefanowska - Drewniak

PATRONAT
Starosta Jarosławski p. Tadeusz Chrzan
Cele konkursu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prezentacja umiejętności lingwistycznych i wokalnych uczniów.
Popularyzacja nauki języków obcych poprzez śpiew.
Rozwijanie kreatywności uczniów.
Rozwijanie zainteresowań i umożliwienie prezentacji swoich pasji.
Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
Rozwijanie talentów estradowych.
Pogłębienie wiedzy o kulturze anglojęzycznej
Kreowanie wzorców spędzania wolnego czasu,
Integracja młodzieży powiatu jarosławskiego

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – II liceum, I – III technikum oraz uczniów
klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, którzy chcą zaprezentować swoje zdolności
wokalne i lingwistyczne.
2. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się w Sali Widowiskowej Ogniska
baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu. Szczegółowe informacje będą na bieżąco
zamieszczane na stronie ZSI.
3. Do udziału zaproszeni są wykonawcy indywidualni oraz duety.

4. Prezentacja utworu nie powinna być dłuższa niż 5 minut. Piosenki nie mogą zawierać
niecenzuralnych treści.
5. Wykonawca lub zespół może wystąpić z własnym akompaniamentem lub nagranym na
płycie CD, opatrzonej imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem utworu.
6. Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć osobiście bądź drogą elektroniczną na adres
renata.stefanowska@gmail.com
7. Organizator powołuje Komisję Konkursową zwaną dalej JURY
8. Kryteria oceny:
- poprawność językowa wykonywanych utworów,
- stopień trudności,
- interpretacja i aranżacja,
- ogólny wyraz artystyczny,
- dobór repertuaru,
- opanowanie tekstu na pamięć,
- zdolności wokalne
9. Decyzja Jury jest ostateczna.
10. Występy uczniów będą nagrywane bądź fotografowane na potrzeby promocyjne szkoły.
11. Komisja Konkursowa (JURY) wyłoni:
•
•
•

laureatów (miejsce I, II i III) – szkoły ponadgimnazjalne
laureatów ( miejsce I,II i III) – uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych
wyróżnionych w obu grupach

12. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.
Warunkiem udziału w konkursie jest:
-przesłanie zgłoszenia wytypowanego ucznia. W zgłoszeniu należy podać nazwę i adres
szkoły, nazwisko uczestnika i opiekuna, tytuł prezentowanego utworu, formę
akompaniamentu.
- przesłanie podkładu muzycznego razem ze zgłoszeniem (tytuł piosenki, nazwa szkoły i
wykonawca) do organizatorów konkursu na adres e – mail renata.stefanowska@gmail.com.
Podkład muzyczny nie może zawierać ścieżki wokalnej.

Zapraszamy

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

Let’s sing

Imię i nazwisko uczestnika lub imiona i nazwiska członków duetu:

……………………………………………………………………………….

Nazwa duetu (jeśli dotyczy):
…………………………………………………………………………….….

Klasa i wiek: …………………………………………………………………

Tytuł piosenki:
…………………………………………………………………………………

Rodzaj akompaniamentu (własny, podkład itp):
………………………………………………………………………………….

Opiekun oraz nazwa szkoły:
………………………………………………………………………………….

