MIEJSKI KONKURS PIOSENKI, PIEŚNI I MUZYKI
IRLANDZKIEJ
26 kwietnia 2017

ORGANIZATOR: Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich w
Rudzie Śląskiej
ul. Bytomska 1
CELE KONKURSU:





popularyzacja Republiki Irlandii,
motywowanie do nauki języka angielskiego,
prezentacja umiejętności dzieci ,ich uzdolnień i zainteresowań,
rozwijanie wrażliwości estetycznej

UCZESTNICY KONKURSU: uczniowie gimnazjów miasta Ruda Śląska

REGULAMIN KONKURSU
Uczestnicy deklarują udział w jednej z trzech kategorii:
Kat. I – PIOSENKA irlandzka
Kat. II – PIEŚŃ irlandzka
Kat. III – MUZYKA irlandzka
W każdej z kategorii zadeklarować można udział jako:
a) solista
b) zespół wokalny
c) duet
d) zespół muzyczny lub utwór muzyczny wykonywany indywidualnie
Kopię tekstu obcojęzycznego należy dostarczyć komisji w dniu przesłuchań.
W tym samym dniu należy przywieźć ze sobą płytę lub pendrive z podkładem muzycznym
– linia melodyczna
W każdej kategorii szkoła może zgłosić maksymalnie :






dwóch solistów
jeden zespół wokalny lub wokalno-instrumentalny
jeden duet
jeden utwór muzyczny wykonywany indywidualnie



jeden utwór muzyczny wykonywany zespołowo.

TERMINY I TRYBY ZGŁOSZEŃ:
1. Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać przesyłając drogą mailową kartę
zgłoszenia (w załączniku) na adres organizatora w terminie do 20 kwietnia 2017
adres e-mail: m.wymyslowska@wp.pl
Każda szkoła wypełnia JEDNĄ kartę zgłodzenia uczestników. Zgłoszenia należy
przesłać do dnia 20 kwietnia 2017 roku, godz. 15:00.
2. Konkurs odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 roku w budynku Gimnazjum nr 5
im. Powstańców Śląskich, ul. Bytomska 1.
3. Przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem.
4. Harmonogram przesłuchań zostanie wcześniej podany nauczycielom i opiekunom
na ich adres mailowy.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą
uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późń.zm.)
6. Oceny wykonawców dokona jury powołane przez organizatora. Każdy uczestnik
(wykonawca, zespół) otrzyma pamiątkowy dyplom. Jury przyznaje nagrody i
wyróżnienia w poszczególnych kategoriach oraz może przyznać jedną nagrodę główną
– GRAND PRIX KONKURSU
Laureaci konkursu będą mieli możliwość uświetnić swoją obecnością obchody
Festiwalu Polsko-Irlandzkiego
7. Organizator zabezpiecza szatnię, pomieszczenie na rozśpiewanie, nagłośnienie. W
dyspozycji znajduje się instrument – keyboard Yamaha PSL 620.
Telefon organizatora: 508-463-739
e-mail: m.wymyslowska@wp.pl

