Karta zgłoszeniowa
VII KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
1. Imię i nazwisko wykonawcy:………………………………………………
2. Klasa:

............

3. Nazwa i adres szkoły lub placówki:
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
4. Rodzaj akompaniamentu:
- półplayback
- akompaniament (wskazać rodzaj akompaniamentu) ………………….
(niepotrzebne skreślić)
5. Wymagania sprzętowe, np. ilość mikrofonów:
…………………………………………………………………….………….
6. Nauczyciel prowadzący (imię i nazwisko) – telefon kontaktowy,
adres e-mail:
…………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………….………….
7. Informacje dotyczące prezentowanego utworu:
Tytuł utworu, autor słów i muzyki:
…………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………….………….
8. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera załącznik
numer 1 do niniejszego zgłoszenia.
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
do celów związanych z realizacją konkursu.

TAK

…………………………………
Podpis wyrażającego zgodę

NIE

………………………………………
Podpis zgłaszającego

REGULAMIN
VII KONKURSU PIOSENKI
ANGLOJĘZYCZNEJ

Organizatorzy:

REGULAMIN
VII KONKURSU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
1. ORGANIZATORZY:
 Centrum Języków Obcych Fabryka Języka,
ul. Listopadowa 9a, 95-035 Ozorków
 Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie, ul.
Wyszyńskiego 43a, 95-035 Ozorków
2. CELE KONKURSU:
o prezentacja umiejętności językowych, wokalnych dzieci i młodzieży,
o propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki,
o motywowanie do rozwijania kompetencji językowych,
o propagowanie idei wspierania uzdolnień,
o promocja szkół wspierających uzdolnienia uczniów.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
o konkurs jest imprezą otwartą dla dzieci i młodzieży z terenu miasta
i gminy Ozorków oraz gminy Parzęczew
o konkurs obejmuje następujące kategorie:
 przedszkola
 szkoła podstawowa: klasy 1 - 3
 szkoła podstawowa: klasy 4 - 6
 szkoła podstawowa: klasy 7 – 8
 szkoły średnie
o uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie soliści wyjątek
stanowią przedszkola, które mogą wystąpić jako zespoły.
o każdy z uczestników prezentuje jeden utwór w języku angielskim,
czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut,
o dopuszcza się teksty autorskie,
o do zgłoszenia należy dołączyć kopię tekstu prezentowanej
piosenki w formacie A4 z podaniem tytułu i autora piosenki,
o uczestnicy zgłaszają się w dniu konkursu na 30 minut przed
występem z płytą CD z podkładem muzycznym w formacie mp3,
o organizator dopuszcza własny akompaniament,
o warunkiem uczestnictwa jest przesłanie, dostarczenie karty
zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2020r.
na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie, ul.
Wyszyńskiego 43a, 95-035 Ozorków, tel/fax (+48) 42 710 31 18,
e-mail: mok.ozorkow@poczta.fm

o Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na rejestrowanie wizerunku uczestnika konkursu oraz
wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć
wykonanych w trakcie konkursu na stronie internetowej Miejskiego
Ośrodka Kultury w Ozorkowie oraz Centrum Języków Obcych
Fabryka Języka w celach informacyjnych oraz promocji Konkursu.
4. KRYTERIA OCENY:
o Do oceny wykonawców organizator powoła jury, w składzie,
którego znajdą się nauczyciele języka angielskiego i muzycy.
o Jury oceniać będzie poprawność językową, dykcję, interpretację,
walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu oraz ogólny wyraz
artystyczny.
o W wyniku przesłuchań jury może przyznać: miejsca od 1-3 we
wszystkich kategoriach oraz wyróżnienia.
o Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa
a zwycięzcy dyplomy i nagrody rzeczowe.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w
regulaminie.
6. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się dnia 06.04.2020r. o godz. 1000
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Ozorkowie.
7. O szczegółowym planie konkursu i godzinach rozpoczęcia się
poszczególnych kategorii wiekowych uczestnicy i opiekunowie zostaną
poinformowanie za pośrednictwem strony www.mokozorkow.pl , nie
później niż dnia 03 kwietnia br.
8. Postanowienie jury jest werdyktem ostatecznym.

