REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU PIOSENKI
ANGLOJĘZYCZNEJ
„SONGOWANIE 2017” - II EDYCJA
Organizatorzy konkursu:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie
Klimontowskie Stowarzyszenie „Zawsze razem”
Cele festiwalu:
•

uwrażliwianie na piękno twórczości artystycznej

•

kształcenie sprawności płynnego posługiwania się językiem angielskim

•

popularyzacja śpiewu wśród dzieci i młodzieży

•

samokształcenie muzyczne, sprawdzenie siebie

•

ujawnienie i promowanie młodych talentów.

Zasady uczestnictwa:
1. Festiwal skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego.
2. W festiwalu brać udział mogą tylko soliści. Obowiązuje podział na następujące
kategorie wiekowe:
•

uczniowie szkół podstawowych - klasy I-III

•

uczniowie szkół podstawowych - klasy IV-VI

•

uczniowie szkół gimnazjalnych

•

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

3. Każda szkoła może wytypować tylko jednego uczestnika w danej kategorii.
4. Podczas występu na scenie może znajdować się tylko jeden wykonawca.
Niedopuszczalne są występy wieloosobowe, chórki, zespoły choreograficzne etc. Mile
widziane są natomiast wszelkie rekwizyty, kostiumy i charakteryzacja uświetniające
występy solistów.
5. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych należy:

•

wysłać zgłoszenie drogą mailową na adres: anna.bzdyra@interia.pl (imię i
nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, kategoria wiekowa, tytuł piosenki, imię i
nazwisko oraz numer telefonu do opiekuna uczestnika)

•

podkład muzyczny w formacie MP3 podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika,
nazwą szkoły oraz kategorią wiekową przesłać drogą mailową na adres:
anna.bzdyra@interia.pl do dnia 15 kwietnia 2017 r. Liczba uczestników jest
ograniczona do 32 osób ― decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Jury oceniać będzie:
•

dobór repertuaru

•

interpretację wokalno-sceniczną

•

ogólny wyraz artystyczny

•

oryginalność i pomysłowość

Sprawy organizacyjne:
•

kolejność prezentacji ustala organizator

•

organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu

•

uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrowanie, fotografowanie, rozpowszechnianie
materiałów audiowizualnych z festiwalu

•

rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka
w drodze do i z miejsca spotkania

•

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie festiwalu

Festiwal odbędzie się 07 maja 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie
o godz. 10.00.
Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów
i sponsorów.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 07 maja 2017 r.
Ewentualne pytania prosimy kierować pisemnie na adres mailowy: anna.bzdyra@interia.pl
lub telefonicznie na numer: 725 501 968.
Organizatorzy

