Szkoła Podstawowa im. Natalii Nekraszowej
w Jaszczowie
Jaszczów 24, 21-020 Milejów
telefon: (81) 75 72 057
e-mail: sekretariat.zs@o2.pl

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych
do wzięcia udziału w
X Jubileuszowym Powiatowym Przeglądzie
Piosenki Angielskiej.

REGULAMIN KONKURSU
I. ORGANIZATOR:
1. Organizatorem „X Jubileuszowego Przeglądu Piosenki Angielskiej ,,SING IN ENGLISH” jest Szkoła
Podstawowa im. Natalii Nekraszowej w Jaszczowie. Honorowy patronat nad przeglądem objął Wójt
Gminy Milejów pan Tomasz Suryś.
2. „X Jubileuszowy Przegląd Piosenki Angielskiej SING IN ENGLISH” skierowany jest do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów powiatu Łęczyńskiego.
3. Przegląd odbędzie się 10 maja 2019r. (piątek) w Szkole Podstawowej im. Natalii Nekraszowej w
Jaszczowie. Rozpoczęcie pierwszej części przeglądu - godz. 9.00
II. CELE KONKURSU:
1.
2.
3.
4.

Prezentacja uzdolnień językowych i wokalnych dzieci i młodzieży.
Motywowanie dzieci i młodzieży do doskonalenia umiejętności językowych.
Propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki.
Promowanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU:
1. Przegląd zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
I – uczniowie klas I-III szkół podstawowych
II- uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
III – uczniowie klas VII, VIII szkół podstawowych oraz klasa III gimnazjum
IV - zespoły
2. Szkoły i placówki kultury mogą zgłosić do udziału w konkursie po 2 przedstawicieli solistów w każdym
przedziale wiekowym oraz 1 zespół ze szkoły lub placówki (od 2 do 8 uczestników).
3. Zgłoszenie uczestników odbywa się poprzez nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30
kwietnia 2019r. wypełnionej karty zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres
organizatora lub drogą elektroniczną.
4. Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie
zgłoszeniowej na potrzeby konkursu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie własnego wizerunku na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej w Jaszczowie: www.zsjaszczow.pl, oraz na stronie przeglądu
www.facebook.com/inEnglishSING/.
5. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
6. Wykonawcy prezentują jedną piosenkę w języku angielskim. Czas trwania utworu nie powinien
przekraczać 4 minut. Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika konkursu. Piosenki
nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.
7. Uczestnicy Przeglądu przygotowują akompaniament we własnym zakresie. Podkładem muzycznym
podczas wystąpień konkursowych może być akompaniament bądź nagranie instrumentalne na płycie CD
lub Pendrivie, które należy dostarczyć obsłudze technicznej 10 minut przed występem.
8. Szkoła dysponuje instrumentem klawiszowym YAMAHA PSR 550, który może być udostępniony
wykonawcom.
9. Osoba odpowiedzialna: Marian Gański, tel. 601 156 827
IV. OCENA I NAGRODY:
1. Do oceny wykonawców Organizator powołał niezależne Jury w składzie:
Przewodnicząca – Małgorzata Orzechowska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Natalii
Nekraszowej w Jaszczowie.

Członkowie:
Angela Micky – nauczyciel, wykładowca, trener oraz specjalista języka angielskiego. W wolnym czasie
pisze i publikuje powieści dziecięce w języku angielskim.
Tomasz Ipnar – właściciel studia nagrań www.ipnarstudio.pl. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego

w klasie kompozytora Józefa Świdra oraz Akademii Realizacji Dźwięku. Nagrywał m.in. Beatę
Kozidrak, Aleksandrę Nizio, muzyków zespołów Poparzeni Kawą Trzy, Budki Suflera, Bajmu.
Produkował muzykę do programów telewizyjnych min. Panoramy Lubelskiej, filmu "Barwy
Szczęścia".
2. Jury weźmie pod uwagę przede wszystkim:
A/ poprawność językową oraz stopień zaawansowania;
B/ umiejętności wokalne wykonawców i interpretację utworów;
C/ walory sceniczne (strój, kreatywność, ruch sceniczny itp.).
3. W wyniku przesłuchań Jury może przyznać miejsca od 1do 3 we wszystkich kategoriach oraz wyróżnienia.
Decyzje Jury są ostateczne.
4. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają okolicznościowe statuetki oraz nagrody. Wszyscy
uczestnicy przeglądu dostaną pamiątkowe dyplomy.
5. Jury ze wszystkich uczestników przeglądu nominuje co najmniej jednego wykonawcę lub zespół do
nagrody specjalnej w postaci profesjonalnego nagrania w ,,IPNAR STUDIO”.

Patronat medialny:

Patronat honorowy:

Sponsorzy:

X Jubileuszowy Powiatowy Przegląd
Piosenki Angielskiej
,,SING IN ENGLISH”
KARTA ZGŁOSZENIA – SOLIŚCI
Wypełnić drukowanymi literami.

1. Dane uczestników:
Lp.

Imię i nazwisko
uczestnika

Klasa

Tytuł piosenki i oryginalny
wykonawca

Imię i nazwisko opiekuna
oraz nr telefonu

1.

2.

2. Rodzaj akompaniamentu:


„na żywo”



podkład na płycie CD lub Pendrive

 Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu.
3.Nazwa i adres szkoły lub placówki:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Data i podpis opiekuna

X Jubileuszowy Powiatowy Przegląd
Piosenki Angielskiej
,,SING IN ENGLISH”
KARTA ZGŁOSZENIA – ZESPOŁY
Wypełnić drukowanymi literami.

1. Dane uczestników:
Lp.

Imię i nazwisko
członków zespołu

1.

1.

Klasa

Nazwa zespołu

Tytuł piosenki i
oryginalny wykonawca

Imię i nazwisko
opiekuna oraz
nr telefonu

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2. Rodzaj akompaniamentu:


„na żywo”



podkład na płycie CD lub Pendrive

3. Nazwa i adres szkoły lub placówki:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..........................................................

Data i podpis opiekuna

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisany/a _____________________________________________________________________,
zamieszkały/a w _________________________________________________________________, niniejszym
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych (imię i nazwisko dziecka) _________________________________________________________
w postaci:
- imienia i nazwiska,
- miejscowości zamieszkania,
- klasy i nazwy szkoły,
- wizerunku przez : Szkołę Podstawową im. Natalii Nekraszowej w Jaszczowie
- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L nr
119, str. 1 – dalej jako: „RODO”).
•

w celu przeprowadzenia konkursu wokalnego pn. „ X Jubileuszowy Powiatowy

Przegląd Piosenki Angielskiej SING IN ENGLISH” organizowanego przez Szkołę Podstawową
im. Natalii Nekraszowej w Jaszczowie (dalej jako: „Konkurs”),
•

poprzez utrwalanie zarejestrowanego wizerunku na fotografiach i nagraniach

filmowych oraz rozpowszechnianie i publikowanie wizerunku w celach promocyjnych, w
szczególności za pośrednictwem Internetu (strona internetowa szkoły, portale
społecznościowe), prasy, radia, telewizji, broszur, ulotek, gazetek.
Oświadczam, iż niniejsza zgoda zostaje przeze mnie udzielona dobrowolnie, a dane przeze
mnie podane są prawidłowe. Jednakże jestem świadom/a, iż nieudzielenie zgody uniemożliwi
udział dziecka w Konkursie.

__________________________

______________________

czytelny podpis rodzica/opiekuna

miejscowość i data

prawnego Uczestnika

