Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Piosenki w Języku Angielskim

dla uczniów klas 4-8

„Sing With Us”
Cele konkursu:


Upowszechnienie i uatrakcyjnienie wiedzy z zakresu kultury języka angielskiego wśród uczniów klas 4-8.



Rozwijanie umiejętności fonetycznych oraz komunikacyjnych w języku angielskim.



Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów.



Promowanie dorobku i osiągnięć uczniów.



Integracja środowiska uczniowskiego.



Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami języka angielskiego różnych szkół.

REGULAMIN
1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 86 w Krakowie.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Dokonując zgłoszenia należy wypełnić kartę zgłoszenia i przesyłać na adres moniap@poczta.fm lub faxem
12/648 34 14 lub pocztą tradycyjną na adres szkoły do 30.04.2019.

4. Konkurs będzie miał przebieg jednoetapowy lub dwuetapowy w zależności od ilości zgłoszeń.
5. W Konkursie biorą udział soliści lub grupy do trzech osób. Każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 2
kandydatów (solista i solista lub solista i grupa lub grupa i grupa)
6. Maksymalny czas występu szkoły do 10 minut.
7. Każdy uczestnik posiada podkład muzyczny - bez linii wokalnej, który należy dostarczyć na płycie CD (podpisanej
imieniem i nazwiskiem, szkołą, oraz z tytułem piosenki) lub przesłać droga mailową na adres
agnieszka.s.klimczak@gmail.com do 30.04.2019.
8. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie jury złożone z dyrekcji SP 86 oraz nauczycieli języka
angielskiego i muzyki.
9. Jury będzie oceniać występy w dwóch kategoriach: soliści i zespoły (w tej kategorii mieszczą się także duety)
poprzez przyznanie punktów w kategoriach:
-

znajomości tekstu (wszyscy członkowie jury 0-5 punktów)

-

dobór repertuaru (wszyscy członkowie jury 0-2 punktów)

-

poprawność muzyczna (nauczyciele muzyki 0-5 punktów)

-

podkład z linią melodyczna lub bez linii melodycznej (nauczyciele muzyki 0-2 punktów)

-

poprawność językowa (nauczyciele języka angielskiego 0-5 punktów)

-

ogólne wrażenie artystyczne (wszyscy członkowie jury 0-5 punktów)

10. Jury ogłosi wyniki konkursu po wysłuchaniu wszystkich uczestników. Zwycięzcy zostaną telefonicznie
poinformowani o wynikach. Wszyscy uczestnicy otrzymają natomiast mail z wynikami konkursu.
11. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
12. Wręczenie dyplomów, nagród połączone z występami laureatów odbędzie się w 31 maja 2019.

