REGULAMIN

IX KLUCZBORSKIEGO FESTIWALU
PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
ORGANIZATOR:
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku
nauczyciele języków obcych oraz muzyki
TERMIN: 08 czerwca 2017, godz. 1000
MIEJSCE KONKURSU:
Aula Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku, ul. Wolności 18
CELE KONKURSU:
 promowanie talentów
 pogłębianie wrażliwości artystycznej uczniów
 popularyzacja nauki języków obcych
 wprowadzanie uczniów do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły i
środowiska
 właściwe i pożyteczne formy spędzania czasu wolnego
 wymiana pomysłów i doświadczeń artystycznych
WARUNKI KONKURSU:
 zgłoszenia uczestników konkursu należy przesłać do Publicznego Gimnazjum
nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku w terminie do 26 maja 2017 (piątek)
na adres mailowy: k.festiwal@wp.pl albo faksem na nr 77/418-13-04, albo też
tradycyjną pocztą (na podany adres)
 w terminie do 26 maja 2017 (piątek) należy dostarczyć również podkład
muzyczny w formie pliku MP3 lub na płycie CD
 każda szkoła, bądź placówka zgłasza maksymalnie dwóch przedstawicieli z
poszczególnych kategorii.
 ważne – laureaci ubiegłych edycji, którzy zajęli miejsce I nie mogą
wziąć udziału w danej kategorii kolejnej edycji festiwalu
 uczestnicy przygotowują dwie piosenki w dowolnych językach obcych
 organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i keyboard oraz sprawdzenie
podkładu na CD lub w formacie MP3, przysłanego przez uczestników w
podanym wyżej terminie
 dopuszcza się możliwość korzystania z różnych instrumentów
 kolejność występowania uczestników ustalają organizatorzy
 w przypadku dużej ilości uczestników jury zastrzega sobie wybranie 1-go
utworu do wykonania przez uczestnika
 zapraszamy również kibiców z poszczególnych szkół

Organizator:
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ul. Wolności 18, 46-203 Kluczbork
www.pg3.kluczbork.pl k.festiwal@wp.pl
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GRUPY WIEKOWE:
 uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
 uczniowie klas I-III gimnazjum
 uczniowie klas I-III liceum
KATEGORIE:
 soliści
 zespół wokalny (do 8 osób)
 zespół wokalno-instrumentalny
KOMISJA I KRYTERIA OCENIANIA:
Komisję powołuje organizator konkursu.
Bezpośrednio po zakończeniu przesłuchań uczestników komisja ustala wyniki i
podaje je do wiadomości.
Uczestnicy oceniani będą według następujących kryteriów:
 dobór repertuaru
 muzykalność (wykonanie pod względem melodyjnym)
 interpretacja, dykcja, intonacja
 choreografia
 własna aranżacja muzyczna
 wrażenie artystyczne i estetyczne
 pomysł i oryginalne wykonanie
 zaangażowanie
 dodatkowe punkty jury przyzna za wykonanie dwóch piosenek w dwóch
różnych językach
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
1. Jury przyzna miejsca i wyróżnienia najlepszym uczestnikom w danej kategorii.
2. Jury przyznaje miejsca w myśl zasad o dostrzeganiu tylko pozytywnych stron
prezentowanych utworów.
3. Jury przyzna również jedno wyróżnienie Grand Prix dla najbardziej
wyróżniającego się uczestnika lub zespołu.
4. Nagrodzony statuetką Grand Prix uczestnik/ zespół wystąpi w nagrodę na
koncercie podczas Dni Kluczborka.
5. Wszystkie szkoły otrzymają dyplom za udział.
6. Przewidziano podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczestników
konkursu.
Dokumenty do pobrania (zgłoszenie, regulamin) oraz wszelkie informacje
znajdziecie Państwo na stronie www.pg3.kluczbork.pl pod zakładką festiwalu
GORĄCO ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ŻYCZYMY MIŁEJ
ZABAWY!
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