Regulamin I edycji konkursu piosenki obcojęzycznej
"Sing and Have Fun"
REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA
Organizatorem konkursu są wszyscy nauczyciele języków obcych Szkoły
Podstawowej Nr 2 im Jana Pawła II w Węgrowie.

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.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III oraz IV-VII szkoły
podstawowej, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zdolności
wokalne i lingwistyczne.
2. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się w marcu 2018 roku
w sali muzycznej.
3. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy
wokalno-instrumentalne.
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 nośniku elektronicznym (płyta CD lub pendrive), opatrzonej
imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem.
6. Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do p. Anny Kowalczyk.
7. Organizator powołuje Komisję Konkursową.
8. Komisja Konkursowa, oceniając wykonawców, będzie brać pod uwagę:
• poprawność językową,
• umiejętności wokalne,
• dobór repertuaru,
• ogólne wrażenia artystyczne.
9. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
10. Występy uczniów będą nagrywane bądź fotografowane na potrzeby
promocyjne szkoły.
11. Komisja Konkursowa wyłoni:
•

zdobywcę nagrody GRAND PRIX,

•

laureatów (miejsce I, II i III),

•

wyróżnionych.
12. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody za udział.

Zapraszamy do udziału w zabawie!

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
„Sing and Have Fun”
(wypełnić DRUKOWNYMI LITERAMI)
Do dnia 10 marca 2018 r.
Imię i nazwisko uczestnika lub imiona i nazwiska członków grupy:
……………………………………………………………………………...............................
…...............................................................................................................................................
Nazwa grupy (jeśli dotyczy): ………………………………………………………………..
Klasa i wiek: ……………………………..
Tytuł piosenki i oryginalny wykonawca
…………………………………………………………………………………
Język wykonania utworu (angielski, rosyjskiA):
………………………………………………………………
Rodzaj akompaniamentu (własny, płyta CD itp.):
…………………………………………………

