REGULAMIN KONKURSU KOLĘD I PIOSENEK
BOŻONARODZENIOWYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM /
NIEMIECKIM

Patronat nad konkursem objęła Wójt Gminy Kampinos – p. Monika Ciurzyńska
Cele konkursu:


motywowanie uczniów do nauki języków obcych i poszukiwanie nowych możliwości
edukacji,



rozwijanie umiejętności językowych,



rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd, pastorałek oraz piosenek
bożonarodzeniowych,



ujawnianie uzdolnień i umiejętności muzycznych dzieci



promowanie kultury i tradycji bożonarodzeniowych angielskiego i niemieckiego obszaru
językowego.

Termin konkursu:
Konkurs odbędzie się we wtorek 20 grudnia 2016 r. o godz. 16.00 w auli Gimnazjum z
Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Kampinosie /III piętro/ , ul. Szkolna 5, 05-085
Kampinos

Zasady uczestnictwa:
1. Szkolny organizator w dniu ogłoszenia konkursu zapoznaje uczniów z regulaminem konkursu.
Chętni uczniowie zgłaszają swój udział u szkolnego organizatora konkursu. Szkolny organizator
przesyła drogą elektroniczną zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie na adres g.kampinos@wp.pl
lub nr fax 227250079 do dnia 30 listopada 2016 r. Przy zapisie należy podać tytuł kolędy/piosenki
bożonarodzeniowej, która zostanie zaprezentowana w konkursie.
2. Uczestnicy konkursu występują indywidualnie.
3. Każda zaproszona do udziału w konkursie szkoła może wytypować do udziału w finale do 3
reprezentantów.
3. Uczestnicy biorący udział w konkursie występują w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy IV – VI szkoły podstawowej
- klasy I-III gimnazjum
-Absolwenci Gimnazjum im. Fryderyka Chopina w Kampinosie (w wieku od 16-19 lat)

Uwaga! W wyjątkowych przypadkach takich jak mała liczba uczniów z danej szkoły, dopuszcza się
udział w konkursie uczestnika w wieku poniżej 10 lat w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej.
Zgodę na udział ucznia w wieku poniżej 10 lat wydaje organizator konkursu.
4. Uczestnicy wykonują dowolnie wybrany jeden utwór w języku angielskim lub niemieckim:
-uczestnicy wykonują swój repertuar na żywo,
- kolęda/piosenka bożonarodzeniowa musi być zaśpiewana z pamięci,
- utwory mogą być wykonywane z podkładem muzycznym z płyt lub z akompaniamentem własnym
lub a’capella
- wykonaniu kolędy mogą towarzyszyć stroje i rekwizyty przybliżające treść i charakter utworu,
- kolejność występów jest ustalana przez organizatorów.
- długość utworu nie może przekraczać 4 minut.
5. Występy oceni jury, któremu przewodniczyć będzie Wójt Gminy Kampinos – p. Monika Ciurzyńska
Kryteria oceny:
1. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury powołane przez organizatora konkursu.
2. Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę:
- oryginalność prezentowanego utworu (1-10)
- muzykalność i warunki głosowe wykonawców (1-10 pkt),
- poprawność językową (1-10 pkt)
- wartość artystyczną prezentacji: wszelkie elementy, które dodatkowo wzbogacą występ
tzn. : stroje, rekwizyty, dekoracje, instrumenty, scenki tematyczne, itp. (1-6 pkt).

Nagrody:
1.Organizator przewiduje nagrody za zdobycie I, II i III miejsce w trzech kategoriach wiekowych.
2.W przypadku dużej liczby uczestników możliwe jest przyznanie wyróżnień.
3.Występy uczestników będą oceniane z uwzględnieniem podziału na utwory wykonywane w języku
angielskim lub niemieckim.
4. Dla zwycięzców przewidziane są pamiątkowe statuetki, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Bliższych informacji na temat konkursu udziela:
Krystian Ciszewski /nauczyciel języka niemieckiego/
tel. 22/725-00-14, 721-016-530, ckrystian@wp.pl
Honorata Bogiel /nauczyciel języka angielskiego/
Tel. 603372168, honoratabogiel@onet.pl

