REGULAMIN FESTIWALU
VI GMINNY FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
ORGANIZATOR: Zespół Szkół w Przegini
1. Termin: 20 maja 2019 r. godz. 1100
2. Miejsce: Zespół Szkół w Przegini
3. Kategorie wiekowe:
 klasy I-III szkoły podstawowej
 klasy IV-VI szkoły podstawowej
 klasy VII - VIII oraz młodzież gimnazjalna
CELE FESTIWALU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Popularyzacja metod artystycznych w nauczaniu języków obcych.
Zachęcenie do nauki języków obcych.
Popularyzowanie właściwie rozumianej dobrej zabawy wśród dzieci i młodzieży.
Promocja szkoły, miejscowości i gminy.
Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.
Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
WARUNKI UCZESTNICTWA, ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły potwierdzają przez
dostarczenie wypełnionej Karty Zgłoszenia Szkoły, Karty Zgłoszenia Uczestnika oraz
ZGODY RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA uczestnika do 13 maja 2019r.:
- listownie na adres: Zespół Szkół w Przegini, 32-049 Przeginia 403,
- osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Przegini
- faksem na numer (12) 389 80 14
2. Szkoła podstawowa, klasy I-VI może zgłosić wykonawców:
- klasy I-III - soliści i duety,
- klasy IV-VIII i młodzież gimnazjalna - tylko soliści.
3. Uczestnicy ze szkół podstawowych klas I-VI wykonują utwór w języku angielskim.
4. Uczestnicy z klas VII, VIII oraz Gimnazjum zgłasza uczestników do zaprezentowania
utworu w języku angielskim lub niemieckim.
5. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
6. Do dnia 17 maja 2019r. uczestnicy konkursu dostarczają organizatorom podkład
muzyczny lub nagranie własne w formacie Mp3 (preferowany pendrive) oraz kopię
tekstu utworu. Nagranie w formacie Mp3 oraz tekst utworu mogą być przesłane również
na e-mail agnieszkakochanik@zsprzeginia.pl.
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7. Dopuszcza się czasowy pół-playback w postaci np. chóru w tle.
8. Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika konkursu.
9. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.
10. Konkurs odbędzie się 20 maja 2019 o godz. 1100 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół
w Przegini. Będzie miał formę występu artystycznego.
JURY
1. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie wyłonione Jury, w którego skład
wejdą:
 przedstawiciel organu prowadzącego
 nauczyciele uczący języka angielskiego lub niemieckiego (przedstawiciel ze szkół
biorących udział w konkursie – wyznaczona osoba)
 muzyk/nauczyciel muzyki
 przedstawiciel szkoły językowej
2. Skład Jury może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.
3. Decyzje Jury są ostateczne.

KRYTERIA OCENY
Ogólne:
1. dobór repertuaru do możliwości wokalnych i językowych wykonawców
2. wyrażanie emocji, interpretacja piosenek
3. ogólny wyraz artystyczny
Językowe:
1. słownictwo: poziom językowy, znajomość słownictwa występującego w tekście
2. fonetyczna poprawność śpiewanego tekstu
Przy końcowej ocenie decydujące są kryteria językowe. Punkty za językowy aspekt
wykonania mogą przyznawać tylko nauczyciele uczący języka angielskiego (utwory
śpiewane w języku angielskim) lub niemieckiego (utwory śpiewane w języku niemieckim)

PRZEBIEG FESTIWALU
1. Soliści lub duety zostaną zaproszeni do zaprezentowania się na żywo podczas Festiwalu
w Zespole Szkół w Przegini.
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NAGRODY
1. W wyniku przesłuchań konkursowych Jury przyzna nagrody rzeczowe oraz dyplomy w
każdej z kategorii wiekowych, biorąc pod uwagę podane kryteria.
2. Istnieje także możliwość przyznawania nagród pozaregulaminowych, ufundowanych
przez sponsorów (np. nagroda publiczności). Decyzję o przydziale takich nagród
podejmuje Organizator.
Przepisy dodatkowe VI Gminnego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej
1. Zgłoszenia uczestników szkoła dokonuje na specjalnej karcie zgłoszeń dołączonej do
Regulaminu.
2. Uczestnicy wykonują tylko jeden utwór.
3. Każdy uczestnik przeglądu może wystąpić na scenie tylko raz.
4. Dopuszcza się czasowy pół - playback (np. fragment refrenu, chór w tle).
5. Wszelkich zmian repertuarowych można dokonać w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni
roboczych przed dniem przesłuchań konkursowych (czyli do piątku, 17 maja).
6. Nieczytelna lub niekompletna karta zgłoszeń nie będzie uwzględniana.
7. O przynależności do kategorii wiekowej w duecie decyduje wiek najstarszego członka
duetu.
8. Przyjazd uczestników i ubezpieczenie odbywa się na koszt własny lub delegujących
szkoły.
9. Podpisanie karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie uczestników podczas przeglądu,
a powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatora konkursu.
10. Szkoła delegująca uczestników na Festiwal zobowiązana jest do zebrania od
Rodziców/prawnych opiekunów uczestników Festiwalu zgód na udziału dziecka w
Festiwalu oraz na przetwarzanie danych osobowych dziecka, zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. oraz na wykorzystywanie przez organizatora wizerunku dziecka w formie zdjęć i
filmów, w celu dokumentacji i promocji Gminnego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w
Przegini.
11. Za skompletowanie i dostarczenie do Organizatora wszelkiej dokumentacji związanej z
uczestnictwem zgłoszonych osób w Festiwalu w wymaganym terminie (zgłoszenie
szkoły, zgłoszenie uczestnika, zgody pozyskane od rodziców o których mowa w pkt. 10,
teksty utworów, podkłady muzyczne) odpowiada szkoła delegująca uczestników na
Festiwal. Ww. dokumentację należy złożyć w jednej, opisanej nazwą szkoły, teczce.
12. Uczestnicy i ich rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z klauzulą
informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dołączoną do Regulaminu.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Postanowienia końcowe
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
Wszyscy nauczyciele-szkolni koordynatorzy konkursu otrzymają pisemne podziękowania.
Organizatorzy przewidują poczęstunek dla uczestników i opiekunów oraz uroczyste
wręczenie nagród po zakończeniu konkursu.
Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły:
www.zsprzeginia.pl
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają nauczyciele języka angielskiego
i niemieckiego w Zespole Szkół w Przegini.
Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Festiwalu w dowolnym momencie.
O wszelkich zmianach w Regulaminie opiekunowie uczestników zostaną niezwłocznie
poinformowani drogą mailową, na adres podany w zgłoszeniu.
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