REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
O TEMATYCE ZIMOWO - ŚWIĄTECZNEJ
DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - ONLINE
KOSOBUDY 2020

Postanowienia ogólne:
•

Patronat honorowy nad konkursem pełni Burmistrz Brus.

•

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia w
Kosobudach.

•

Celem konkursu jest popularyzowanie piosenek anglojęzycznych o tematyce
zimowo – świątecznej wśród dzieci.

•

Koordynatorem konkursu jest p. Katarzyna Ostrowska tel. 888737686.

Zasady uczestnictwa:
1. Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej o tematyce zimowo – świątecznej skierowany
jest do dzieci ze szkół z gminy Brusy.
2. Każdy uczestnik konkursu zgłasza 1 utwór - piosenkę o tematyce zimowo – świątecznej
w języku angielskim. Utwór wykonywany jest solo.
3. Uczestnicy konkursu będą oceniani w poszczególnych kategoriach:
• klasa 0
• klasa I
• klasa II
• klasa III
4. Uczestnik może wykonywać piosenkę akompaniując samemu, korzystając z pomocy
akompaniatora lub nagrania audio (zapis na CD). Uczestników obowiązuje pamięciowe
opanowanie utworu muzycznego.

Zgłoszenie udziału:
Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno zawierać:
1. Plik video z nagraną prezentacją konkursową.

2. Czytelnie wypełnioną i podpisaną kartę uczestnika oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego.

Plik z nagraniem:
Należy przesłać na adres kosobudy.english.konkurs@gmail.com bądź dostarczyć osobiście na
pendrive lub CD do Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Bolesława Śledzia w Kosobudach
(w godzinach od 7.00 - 15.00)
3. Zgłoszenia należy dostarczyć do 16 grudnia 2020 r. Warunkiem udziału w konkursie jest
potwierdzenie przez Organizatora przyjętego nagrania wraz z kartą uczestnika i zgodą
rodzica/opiekuna prawnego.

Oceny i nagrody:
•

Jury powołane przez Organizatorów oceniać będzie dobór repertuaru do wieku
uczestnika i tematyki konkursu, interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny
prezentacji.

•

Laureaci Konkursu oraz osoby wyróżnione w każdej kategorii wiekowej otrzymają
dyplomy i nagrody rzeczowe.

•

Wyniki konkursu, nagrodzone i wyróżnione prezentacje zostaną opublikowane na
stronie internetowej, profilu Facebook szkoły oraz stronie internetowej gminy Brusy.

Postanowienia końcowe:
•

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w
regulaminie.

•

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

•

Zapytania dotyczące konkursu można kierować do p. Katarzyny Ostrowskiej
pod numerem 888 737 686.

Zapraszamy do udziału!

