XIV POWIATOWY
KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

”ENGLISH SONG COMPETITION”
Serdecznie zapraszamy nauczycieli oraz uczniów klas 4-8
szkoły podstawowej do udziału w XIV Powiatowym Konkursie
Piosenki Angielskiej dla szkół podstawowych ”English Song
Competition”.

Regulamin
Konkurs Piosenki Angielskiej ”English Song Competition”
odbędzie się 16 maja 2019r o godz.10.00 w Domu Kultury i Kinie
KOSMOS w Dębicy (ul. Ignacego Lisa 3)
Przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych.
1. Organizatorzy
Organizatorami imprezy są nauczyciele języka angielskiego
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębicy: Edyta Augustyn,
Monika Szymańska i Halina Szpara, przy wsparciu Starostwa
Powiatowego w Dębicy. Konkurs został wpisany do Powiatowego
Kalendarza Imprez Kulturalnych na rok 2019.
2. Cele konkursu
 popularyzacja języka angielskiego wśród dzieci
 otwarcie uczniom oczu na świat i poszerzanie ich wiedzy i doświadczeń
poprzez kontakt z nauką języka angielskiego oraz kulturą i
obyczajowością krajów anglojęzycznych

 dostarczenie uczniom pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia,
które sprzyjać będzie ich dalszej nauce języka
 przygotowanie uczniów do wykorzystania języka angielskiego w
sytuacjach życiowych i zachęcanie do samodzielnego poszerzania
swoich wiadomości
 rozwijanie wszystkich sprawności językowych począwszy od słuchania i
czytania poprzez mówienie i śpiewanie do pisania dzięki takiemu źródłu
językowemu, jakim jest piosenka
 wdrażanie do zdrowego współzawodnictwa

3. Warunki uczestnictwa
 w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas IV






VIII
udział biorą soliści, duety lub zespoły muzyczno – wokalne
Uczestnicy konkursu będą podzieleni na dwie kategorie wiekowe, klasy 46 i klasy 7-8
wykonawcy przygotowują i prezentują jeden utwór w języku angielskim
wykonawcy mogą wykorzystywać akompaniament własnego zespołu,
instrument, własny podkład muzyczny (bez słów!!!) na płycie CD lub
Pendrive a także wykonać utwór a’cappella
jedną szkołę może reprezentować tylko dwóch uczestników (tzn. 2
solistów, zespoły czy duety)
z jednej szkoły wykonawca może wystąpić na scenie tylko raz

4. Kryteria oceny
Oceny prezentowanych utworów i wykonawców dokona jury powołane przez
organizatora uwzględniając:
 formę przekazu
 poprawność językową wykonanego utworu
 choreografię
 warsztat wokalny
 osobowość
 poczucie rytmu
 dykcję
 muzykalność
 ogólny wyraz artystyczny
Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki,
natomiast wyróżnieni przez jury otrzymają nagrody ufundowane przez
organizatorów i sponsorów

5. Założenia organizacyjne
 Organizatorzy nie zapewniają instrumentów muzycznych,
gwarantują natomiast nagłośnienie
 Próby odbędą się godzinę przed konkursem
 Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt
 Zgłoszenia wykonawców na karcie zgłoszenia należy przesłać w
terminie do 26 kwietnia 2019 na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Kraszewskiego 37
39-200 Dębica
z dopiskiem: Konkurs Piosenki Angielskiej
lub FAXem na numer: 014 681 32 89
lub na adres e-mail: augusek@o2.pl
 Do zgłoszenia prosimy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody
na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji
konkursu oraz na umieszczanie zdjęć w prasie oraz na stronach
internetowych
 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i godziny
konkursu w zależności od ilości zgłoszeń
 Informacje na temat Konkursu oraz dokumenty do pobrania
znajdują się na stronie internetowej szkoły:
www.sp3debica.pl
 Szczegółowych informacji udziela nauczycielka
języka
angielskiego SP nr 3 - Edyta Augustyn pod numerem telefonu:
694 018 544 lub 14 681 32 89 (sekretariat szkoły)

Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów!

