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REGULAMIN X KONKURSU
OBCOJĘZYCZNEJ PIOSENKI POPULARNEJ
O TEMATYCE MIŁOSNEJ
Zespół Szkół nr 2 w Dukli oraz Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza do udziału w
konkursie Obcojęzycznej Piosenki Popularnej o Tematyce Miłosnej.
Koordynatorami konkursu są:
nauczyciele języka angielskiego Zespołu Szkół nr 2 w Dukli
Edyta Dydo i Sławomir Chłopecki
oraz Małgorzata Walaszczyk-Faryj dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli.

Data i miejsce konkursu:
15 lutego 2018 r., godz. 10:00, w Zespole Szkół nr 2 w Dukli, ul. Armii Krajowej 1,
38-450 Dukla w sali 207, tel. 13 433 00 08.

Cele konkursu:
 wzbudzanie wśród młodzieży zainteresowania kulturą innych krajów;
 stworzenie młodzieży możliwości zaprezentowania swoich talentów muzycznych
i wokalnych;

 zaproponowanie nowych możliwości edukacji w zakresie języków obcych
poprzez muzykę i teksty obcojęzyczne.

Zasady udziału:
 Konkurs

jest
adresowany
do
młodzieży
i ponadgimnazjalnych w powiecie krośnieńskim.

szkół

gimnazjalnych

 Piosenki powinny być prezentowane w języku obcym nowożytnym, motywem
przewodnim musi być miłość.

 Każda szkoła może zgłosić 3 solistów i 1 zespół.
 Każdy z uczestników ma możliwość zaprezentowania tylko jednej piosenki
w jednym z wybranych języków obcych
minut.

w ograniczeniu czasowym max. 5

 Utwór

można wykonać zarówno z własnym akompaniamentem,
jak i podkładem muzycznym z kaset lub płyt - na karcie zgłoszeń prosimy
o podanie informacji na ten temat (organizatorzy zapewniają nagłośnienie oraz
sprzęt do odtwarzania płyt/kaset).

 Administrowanie

danymi
osobowymi
uczestników
konkursu
przez
organizatorów odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych z organizacją
powyższego konkursu.

Kategorie:
Prezentacje będą oceniane w następujących kategoriach:
1. Szkoły gimnazjalne:
a) Soliści
b) Zespoły
2. Szkoły ponadgimnazjalne:
a) Soliści
b) Zespoły

Jury:
Uczestnicy będą oceniani przez jury powołane przez organizatorów, w skład którego
będą wchodzili nauczyciele języków obcych oraz instruktorzy do spraw muzyki.

Kryteria oceny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dobór repertuaru
Walory głosowe
Interpretacja
Muzykalność
Ogólny wyraz artystyczny
Poprawność językowa

Nagrody:
Organizator przewiduje nagrody za I miejsca w każdej kategorii oraz
dyplomy i wyróżnienia.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane na załączonym formularzu zgłoszeń,
który należy przesłać w terminie do 13 lutego 2018 roku na adres:

z dopiskiem

Zespół Szkół nr 2 w Dukli,
ul. Armii Krajowej 1,
38-450 Dukla
„Konkurs Obcojęzycznej Piosenki Miłosnej”

albo faksem pod numer (0-13) 433 00 08
lub drogą elektroniczną na adres e-mail pani Edyty Dydo: edytadydo@gmail.com

Osoby do kontaktu:
 Sekretariat szkoły
 Edyta Dydo
 Sławomir Chłopecki

- tel. 0-13 433 00 08
-tel. 660 117 975
-tel. 660 448 386

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji i zmiany regulaminu
oraz odwołania konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONKURS OBCOJĘZYCZNEJ

PIOSENKI POPULARNEJ O TEMATYCE MIŁOSNEJ
15 LUTEGO 2018
KATEGORIA- SOLIŚCI

……………………………………………
/pieczęć szkoły/

Proszę wypełnić wielkimi literami.
Imię i nazwisko wykonawcy:
1) ...............................................................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................................................
3) …………………………………………………………………………………………………
……………………………..
Szkoła, adres szkoły:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Opiekun: .................................................................................................................................................
E-mail opiekuna, tel. stacjonarny i/lub komórkowy:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Repertuar, język:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Akompaniament/płyta/kaseta (proszę wpisać swoje potrzeby):
....................................................................................................................................................................

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KONKURS OBCOJĘZYCZNEJ

PIOSENKI POPULARNEJ O TEMATYCE MIŁOSNEJ
15 LUTEGO 2018
KATEGORIA- ZESPOŁY

……………………………………………
/pieczęć szkoły/

Proszę wypełnić wielkimi literami.
Imiona i nazwiska wykonawców:
1) ...............................................................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................................................
3) ...............................................................................................................................................................
4) ...............................................................................................................................................................
5) ...............................................................................................................................................................
Szkoła, adres szkoły:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Opiekun: .................................................................................................................................................
E-mail opiekuna, tel. stacjonarny i komórkowy:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Repertuar, język:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Akompaniament/płyta/kaseta (proszę wpisać swoje potrzeby):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

