Bielański Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej
„I can sing!”
I.

Organizatorzy konkursu:

Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Tomasz Mencina
Oraz Dawid Migacz – nauczyciel j. angielskiego
Pod nadzorem Dyrektora ZS 56 w Warszawie Ewy Rumińskiej

II.

Termin konkursu: 25 maja 2017

III.

Cele konkursu:

1.

Zachęcanie młodzieży do rozwijania talentów wokalnych,

2.

Rozwijanie umiejętności autoprezentacji,

3.

Wspieranie ekspresji artystycznej,

4.

Propagowanie kultury anglojęzycznej,

5.

Poszerzanie znajomości języka angielskiego,

6.

Ekspozycja na język angielski,

7.

Ćwiczenie prawidłowego posługiwania się językiem obcym,

8.

Uatrakcyjnianie procesu edukacyjnego.

IV.

Regulamin konkursu:

1.

Organizatorami konkursu są Zespół Szkół nr 56 i Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st.

Warszawy,
2.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV- VI bielańskich szkół podstawowych i klas I –

III bielańskich gimnazjów,
3.

Każda szkoła może zgłosić do przeglądu maksymalnie trzech reprezentantów,

4.

Reprezentantem szkoły może być zarówno pojedynczy uczeń jak i zespół (dowolna ilość

dzieci, wykonująca razem jeden utwór),
5.

Każdy z reprezentantów wykonuje jedną piosenkę w języku angielskim

6.

Piosenki mogą byś śpiewane do wcześniej przygotowanego podkładu, odtworzonego ze

sprzętu organizatora, przy akompaniamencie zapewnionym przez uczestnika lub a capella (ZS 56 nie
zapewnia akompaniatora!)
7.

Piosenki nie mogą być odtwarzane z playbacku,

8.

Oceniane będą:
a.

poprawność fonetyczna wykonywanego utworu
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9.

b.

poprawność muzyczna

c.

wizerunek sceniczny wykonawcy

d.

stopień zaangażowania uczestnika

Uczestników można zgłaszać do 15 V 2017r. za pomocą formularza załączonego do

niniejszego regulaminu i dostępnego na stronie internetowej ZS56, na adres konkursyzs56@gmail.com
10.

Przewidziane są nagrody dla wszystkich uczestników festiwalu.

V.

Uczestnicy

a.

Przygotowują się do konkursu pod nadzorem nauczyciela języka angielskiego ze swojej

b.

Każdy przygotowuje jedną piosenkę w języku angielskim

VI.

Przebieg konkursu

1.

Uczestnicy przybywają do ZS 56, ul. A. Fontany 1 z opiekunami (nauczycielami) 25 V 2017

szkoły

o godz. 9:30
2.

Każdy z uczestników wykonuje przygotowaną przez siebie piosenkę

3.

Kolejność występów określa organizator

4.

Po wysłuchaniu wszystkich występów Jury wydaje werdykt

5.

Rozdanie nagród i dyplomów

Serdecznie zapraszam
Dawid Migacz
nauczyciel j. angielskiego
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