VIII DZIELNICOWY KONKURS PIOSENKI
W JĘZYKACH OBCYCH
POD PATRONATEM
BURMISTRZA DZIELNICY WESOŁA

Organizator festiwalu:
Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Klimatyczna 1
05-077 Warszawa
tel. 0-22 773 23 35
e - mail: d.krzyzanowska@gimnazjum119.waw.pl

Koordynatorzy:
p. Kinga Sadlej – nauczyciel języka angielskiego
p. Małgorzata Sobieszek – nauczyciel muzyki
p. Danuta Krzyżanowska – nauczyciel języka angielskiego

Cele konkursu:
1. Popularyzacja języków obcych poprzez stosowanie różnorodnych form kontaktu
z językiem.
2. Rozwijanie zainteresowań muzycznych i językowych i dzieci i młodzieży.
3. Podnoszenie kompetencji wokalnych i wokalno-instrumentalnych.
4. Kształtowanie umiejętności właściwego doboru repertuaru.
5. Poszerzanie wiedzy o kulturze innych narodów.
6. Zachęcanie młodzieży do udziału w różnorodnych formach życia kulturalnego.
7. Rozwijanie kontaktów pomiędzy uczniami i nauczycielami poszczególnych szkół na
terenie dzielnicy.
8. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami i nauczycielami Dzielnicy Wesoła.

Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dzielnicy
Wesoła m.st. Warszawy.
Konkurs składa się z dwóch etapów: etapu szkolnego i dzielnicowego i odbywa się
w dwóch kategoriach: piosenka angielska oraz piosenka w innych językach obcych.
Do etapu dzielnicowego szkolna komisja konkursowa wyłania przedstawicieli z każdej
kategorii. W konkursie dzielnicowym mogą wziąć udział max. dwaj soliści, dwa duety oraz
dwa zespoły instrumentalne w kategorii język angielski oraz jeden wykonawca z każdej grupy
(solista, duet, zespół) w kategorii: inne języki obce. Każdy uczestnik/zespół może wykonać
jeden utwór.
Uczestnicy konkursu mogą wykonywać utwór konkursowy a‘capella, z towarzyszeniem
zespołu instrumentalnego, akompaniamentem własnym lub z wykorzystaniem podkładu bez
śpiewanej linii melodycznej (podkład nagrywamy na płytę CD lub MP3).

Terminarz konkursu:
I etap – szkolny
- szkolna komisja przeprowadza konkurs na terenie szkoły i wyłania swoich przedstawicieli
do etapu dzielnicowego
- komisja przesyła do organizatora zgłoszenie do konkursu do dnia 29.04.2016 r. (zał.1)
II etap – dzielnicowy
- konkurs odbywa się w dwóch kategoriach (szkoły podstawowe i gimnazja)
Prosimy o wyznaczenie koordynatorów szkolnych oraz o dostarczenie przygotowanych
podkładów w terminie do dnia 06.05.2016 r.
Etap dzielnicowy odbędzie się dnia 13.05.2015 r. o godz. 9.00 w Gimnazjum nr 119,
ul. Klimatyczna 1.
Z każdej szkoły zapraszamy publiczność. Prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorami
w sprawie ilości osób uczestniczących jako publiczność.
Ogłoszenie wyników i koncert finałowy – 17.05. 2015 r. o godz. 9.30
Zwracamy się z serdeczną prośbą do Dyrektorów szkół o pomoc w organizacji eliminacji na
terenie szkoły oraz o umożliwienie wykonawcom, opiekunom i publiczności udziału
w imprezie.

Organizatorzy

INFORMACJA O NAGRODACH
Nagrody w konkursie piosenki przyznawane są w następujących kategoriach:
1. Szkoły podstawowe:
kategoria – klasy młodsze
kategoria – klasy starsze (osobno soliści oraz duety i zespoły)

2. Gimnazja:
kategoria – soliści –jęz. Angielski
kategoria – soliści – inny język obcy
kategoria – duety i zespoły

