REGULAMIN
WROCŁAWSKIEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
Organizatorzy
Organizatorem i realizatorem Wrocławskiego Przeglądu Piosenki Anglojęzycznej jest PolskoBrytyjska Prywatna Szkoła Podstawowa we Wrocławiu we współpracy z Polsko-Brytyjskim
Gimnazjum Dwujęzycznym oraz szkołą międzynarodową BISC Wrocław.
Koordynatorem konkursu jest Dyrektor Szkoły – Magdalena Mrozowska.
Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych oraz
gimnazjów.
Cele konkursu
1. Zachęcanie uczniów do rozwijania pasji i zainteresowań.
2. Rozwijania talentów uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności.
3. Wspieranie uczniów w pracy twórczej.
4.Wspieranie wrażliwości na sztukę.
5. Propagowanie kultury krajów anglojęzycznych wśród dzieci i młodzieży.
6. Zachęcanie do nauki i rozwijania znajomości języka angielskiego.
7. Kształtowanie umiejętności występowania przed publicznością.
Warunki udziału w Konkursie
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest pobranie i wypełnienie Karty zgłoszenia
uczestnika (Załącznik 1).
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody rodziców/prawnych
opiekunów ucznia na zbieranie i przetwarzaniejego danych osobowych oraz wizerunku
w zakresie związanym z przebiegiem Konkursu(Załącznik 2).
3. Każdy z uczestników wykonujesolowo dowolną piosenkęw języku angielskim
(niedopuszczalne są nagrane partie wokalne drugiego głosu lub/i chórków), której długość
nie powinna przekraczać trzech minut.Występ może być wspomagany akompaniamentem
bezpośrednim lub z półplaybacku.
4. Nagranie utworu powinno być poprzedzone prezentacją zawierającą imię i nazwisko
wykonawcy oraz nazwę szkoły i klasę, do której uczęszcza uczeń.
5. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie załączników oraz nagrania występu:
a) w formie linku do filmu umieszczonego na dysku internetowym (GoogleDrive, Dropbox
lubWeTranswer)na adres konkurspiosenki@bisc.wroclaw.pl,w temacie podając imię
i nazwisko uczestnika
b) lub pocztą – na płycie DVD (w wybranym formacie: .AVI, .MPEG, .WMV, .MP4) na adres
szkoły, tj. al. Akacjowa 10, 53-134 Wrocław.
Harmonogram
1. Zgłoszenia należy dokonać do 25 kwietnia2017 r.
2. Informacja o zakwalifikowaniu się do Finału Konkursu zostanie wysłana do 5 maja 2017r.
na adres mailowy szkoły podany w formularzu oraz przekazana telefonicznie uczestnikowi
konkursu.
3. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 12 maja 2017 r.

Konkurs
1. Komisję Konkursową powołuje Organizator.
2. Konkurs jest dwuetapowy. Komisja Konkursowa powołana przez OrganizatoraKonkursu
spośród nadesłanych nagrań wyłania uczestników Finału Konkursu biorąc pod uwagę:
a) dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników,
b) umiejętności wokalno-aktorskie,
c) interpretację prezentowanej piosenki,
d) poprawność językową,
e) indywidualność artystyczną,
f) ogólne wrażenie artystyczne,
Sporządza się protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej.
3. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 12 maja 2017 r. wPolsko-Brytyjskiej Szkole
Podstawowej we Wrocławiu, przy al.Akacjowej 10 we Wrocławiu.
4. Podczas finału solista wykonuje jedną piosenkę w języku angielskim.
Nagrody
1. Jury przyznaje trzy nagrody:
miejsce I – tablet
miejsce II – pięciodniowy pobyt na obozie językowym 29.05 – 2.06.2017 r.
miejsce III – nagroda książkowa
miejsce IV-VI – wyróżnienia
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość modyfikacji nagród.
3. Nieodebrane nagrody po 1 lipca 2017 r. pozostaną do dyspozycji Polsko-Brytyjskiej Szkoły
Podstawowej we Wrocławiu.
Przepisy ogólne
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów.
2. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość uczestników do udziału w konkursie.
3. Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu na Finał Konkursu.
4. Podczas Finału Konkursu uczestnicy powinni okazać aktualną legitymację szkolną.
5. Każdemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (nauczyciel lub rodzic/opiekun prawny).
6. Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania nagrań i zdjęć
z Finału Konkursu.
7. Płyty DVD nie będą odsyłane uczestnikom.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Finału Konkursu.
10. Sprawy, których nie ujęto w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Szczegółowe informacje:
Dyrektor Szkoły Magdalena Mrozowska
Polsko-Brytyjska Prywatna Szkoła Podstawowa we Wrocławiu
al. Akacjowa 10
53-134 Wrocław
tel. 71 796 68 61
mmrozowska@bisc.wroclaw.pl
www.bisc.wroclaw.pl

