REGULAMIN
IV MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU PIOSENKI
ANGIELSKIEJ
GRABOWIEC 2016
ORGANIZATOR:
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu – dyrektor Elżbieta Widyma.
Pomysłodawca konkursu: nauczyciel języka angielskiego – Aleksandra Chilewicz.

CELE KONKURSU:
 prezentacja umiejętności językowych, wokalnych uczniów,
 propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki,
 motywowanie do rozwijania kompetencji językowych,
 propagowanie idei wspierania uzdolnień,
 promocja szkół wspierających uzdolnienia uczniów.
1. Konkurs odbędzie się 02 czerwca 2016r. o godzinie 9.30 w Zespole Szkół im. Henryka
Sienkiewicza w Grabowcu, ul. Wojsławska 1.
2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
Ma charakter przeglądu w następujących kategoriach:
a) szkoła podstawowa
b) gimnazjum
Każda szkoła może zgłosić trzy reprezentacje we wskazanej grupie wiekowej. Do
konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 30 wykonawców (decyduje kolejność
zgłoszeń).
3. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie piosenki w języku angielskim. Czas
wykonania piosenki nie może przekroczyć 5 minut.
4. Zgłoszenie do konkursu w terminie do 23.05.16. Karta zgłoszenia w załączeniu.

Zgłoszenie należy wypełnić i przesłać na adres:
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu
ul. Wojsławska 1
22-425 Grabowiec
lub adres mailowy zespołu:
rsagadyn@grabowiec.edu.pl
Do zgłoszenia należy dołączyć tytuły i autorów piosenek.
5. Harmonogram występów oraz wszelkie informacje związane z konkursem podane będą na
stronie internetowej szkoły www.grabowiec.edu.pl
Kolejność występów podana przez organizatorów jest niezmienna.
6. Uczestnicy zgłaszają się na 30 minut przed rozpoczęciem konkursu z nośnikiem USB
(plik audio, dopuszczalne są tylko półplaybacki) lub własnym instrumentem. Nośnik
powinien być dostarczony akustykowi na 20 minut przed występem. Można także przesłać
nagranie drogą mailową na adres aleksankrol@interia.pl. Nagranie należy opisać, podając:
nazwę szkoły, tytuły piosenek, imię/imiona i nazwiska wykonawców.
6. Nie dopuszcza się występów a’ cappella.
7. Umiejętności gry na instrumentach nie są oceniane, ale mogą być dodatkowym atutem.

KRYTERIA OCENY
Językowe:
 słownictwo: poziom językowy, znajomość słownictwa występującego w tekście
 wymowa
 poprawność gramatyczna
Muzyczne:
 dobór repertuaru zgodny z kategorią wiekową
 rozumienie treści utworu
 dobór utworu dostosowany do wieku i możliwości wokalnych w konkursie dziecięcym
 interpretacja utworu
 indywidualność artystyczna
 choreografia (dodatkowe punkty w ocenie, oceniany ruch sceniczny)

 dykcja
 ogólny wyraz estetyczno – artystyczny
Przy końcowej ocenie decydujące są kryteria językowe. Werdykt jury jest
niepodważalny i ostateczny.
Istnieje możliwość zabrania publiczności. Proszę zgłosić chęć zabrania dodatkowych
osób tydzień przed konkursem.

Kontakt: Aleksandra Chilewicz
e-mail: aleksankrol@interia.pl
telefon: 511 120401

PROGRAM KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ
I. Cele:
 prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów,
 motywowanie do rozwijania kompetencji językowych,
 propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki,
 promowanie aktywności twórczej wśród dzieci młodzieży,
 propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja szkół wspierających
uzdolnienia uczniów.
II. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych
i gimnazjum.

III. Zasady organizacji:
1. Konkurs odbywa się w określonym dniu i miejscu i ma charakter imprezy jednodniowej.
2. Konkurs ma charakter przeglądu w następujących kategoriach:
a) szkoła podstawowa
b) gimnazjum
3. Zgłoszenie do konkursu w terminie do 23.05.16 r.
4. Konkurs odbędzie się 02 czerwca o godz. 9:30.
5. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników
konkursu, nagraniami, zdjęciami.
6. Soliści i zespoły przyjeżdżają na koszt własny.
7. Organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek.
8. Szczegółowych informacji udziela:
Aleksandra Chilewicz – nauczyciel języka angielskiego
e-mail: aleksankrol@interia.pl
telefon: 511 120401
IV. Ocena i nagrody:
1. Do oceny wykonawców organizator powoła jury, w składzie którego znajdą się
nauczyciele języka angielskiego, muzycy oraz przedstawiciel dyrekcji.

2. Jury oceniać będzie poprawność językową, dykcję, interpretację, walory głosowe,
muzykalność, poczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny.
3. W wyniku przesłuchań jury może przyznać:
- miejsca od 1-3 w obu kategoriach,
- wyróżnienia,
4. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa a zwycięzcy dyplomy
i nagrody rzeczowe.
V. Harmonogram konkursu:
Harmonogram konkursu zostanie przesłany nauczycielom prowadzącym tydzień przed
konkursem.

KARTA ZGŁOSZENIA
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