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Cele konkursu „YOU CAN SING”
•

Prezentacja umiejętności lingwistycznych i wokalnych uczniów.

•

Popularyzacja nauki języków obcych poprzez śpiew.

•

Rozwijanie kreatywności uczniów.

•

Rozwijanie zainteresowań i umożliwienie prezentacji swoich pasji.

•

Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

•

Rozwijanie talentów estradowych.

Postanowienia ogólne:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III szkoły podstawowej, którzy chcą
zaprezentować na forum szkoły swoje zdolności wokalne i lingwistyczne.
2. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się 31 maja 2017 roku w auli
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szkoły.
3. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy wokalnoinstrumentalne.
4. Prezentacja utworu nie powinna być dłuższa niż 5 minut. Piosenki nie mogą
zawierać niecenzuralnych treści.
5. Wykonawca lub zespół może wystąpić z nagraniem na płycie CD, opatrzonej
imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem.
6. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i sprzęt odtwarzający,
7. Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do p. Justyny Radomskiej lub do
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sekretariatu szkoły.

8. Organizator powołuje Komisję Konkursową.
9. Komisja Konkursową, oceniając wykonawców, będzie brać pod uwagę:
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•

umiejętności wokalne,

•

dobór repertuaru,

•

poprawność językową,

•

ogólne wrażenia artystyczne.
10. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
11. Występy uczniów będą nagrywane bądź fotografowane na potrzeby
promocyjne szkoły.
12. Komisja Konkursowa wyłoni:

•

laureatów (miejsce I, II i III) w każdej grupie wiekowej,

•

wyróżnionych.
13. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy
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Warunki udziału:
Warunkiem udziału w konkursie jest:
-przesłanie do dnia 15 maja 2017 roku zgłoszenia wytypowanego ucznia. W
zgłoszeniu należy podać nazwę i adres szkoły, nazwisko uczestnika i opiekuna, tytuł
prezentowanego utworu i język,
-zgłoszenia należy wysyłać w formie elektronicznej na adres:
szkola-tomaszow@ico.edu.pl
lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły:
Prywatna Szkoła Podstawowa ICO
Ul. Króla Zygmunta 63
22-600 Tomaszów Lub.
-dostarczenie w dniu konkursu na płycie CD, lub pendrive podkładu muzycznego wraz
z opisem (tytuł piosenki, nazwa szkoły i wykonawca) do
organizatorów konkursu (niedostarczenie podkładu eliminuje ucznia z przyczyn
technicznych z konkursu). Podkład muzyczny może zawierać ścieżki wokalnej.

Gorąco zachęcamy do udziału w zabawie!
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