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REGULAMIN
VII POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
7 grudnia 2016 r. godz. 10.00
Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy

ORGANIZATORZY:
Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy we współpracy z Panią Eleonorą
Marmajewską- Basińska z II LO im. Księdza Jana Twardowskiego w Oleśnicy
Głównym celem konkursu jest promowanie aktywności twórczej wśród dzieci młodzieży oraz
wykorzystanie posiadanych umiejętności językowych.
Tegorocznym hasłem przewodnim Powiatowego Konkurs Piosenki Anglojęzycznej
są piosenki o tematyce zimowej.

„Let it snow, let it snow”
I. ZAŁOŻENIA I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych powiatu oleśnickiego.
2. Wykonawcy występują w jednej kategorii – piosenka, w następujących grupach
wiekowych:
a. uczniowie szkół podstawowych klasy 1-3
b. uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6
c. uczniowie szkół gimnazjalnych
d. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
3. W ramach konkursu każdy uczestnik wykonuje piosenkę autorów z obszaru
anglojęzycznego.
4. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
a) szkolnym - szkoły przeprowadzają we własnym zakresie,
b) powiatowym - odbędzie się 7 grudnia 2016 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i
Kultury w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56,
5. Do etapu powiatowego każda szkoła może zgłosić 1-2 uczniów w odpowiedniej kategorii
wiekowej na załączonej Karcie zgłoszeniowej do dnia 22 listopada 2016 r. Każdy utwór
prezentowany jest przez ucznia solo, dopuszczalne są chórki towarzyszące soliście. Jeden
uczeń może wystąpić tylko w jednym utworze.
6. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być nagranie
instrumentalne na płycie CD, MP3 lub akompaniament na żywo (niedopuszczalne są
nagrane partie wokalne).
7. Organizator zapewnia aparaturę nagłośnieniową, mikrofony oraz sprzęt odtwarzający
( na karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć potrzeby techniczne).

II. OCENA UCZESTNIKÓW
1. Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie jury, w skład którego wejdą:
nauczyciele angliści i nauczyciele – instruktorzy muzyki powołani przez Dyrektora
PCEiK.
2. Jurorzy oceniający wykonawców będą oceniać:
a) dobór repertuaru (odpowiedni do wieku wykonawcy), dopuszczalny jest podczas
śpiewu taniec oraz korzystanie z różnych rekwizytów,
b) poprawność językową,
c) pamięciowe opanowanie tekstu piosenki,
d) ogólne wrażenie artystyczne.
3. Wykonawcy prezentują utwór muzyczny nieprzekraczający 3 minut.

III.

NAGRODY
Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone w dniu konkursu po
ogłoszeniu wyników.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni
niniejszego regulaminu.
2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału
w wyżej wspomnianym konkursie.
3. Odpłatność w wysokości 8 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin
powiatu oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa
metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4. W załączniku - Karta zgłoszeniowa.
5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z
ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926
z późn. zm.)

