REGULAMIN
IX KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ
SZANSONADA 2018
ORGANIZATORZY:

ZSO Nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach
Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach
1. Celem konkursu jest promowanie nauki języków obcych oraz prezentacja umiejętności
językowych i wokalnych uczniów z województwa lubelskiego
2. IX edycja Konkursu odbędzie się 20.11.2018 o godz. 9:00 w ZSO nr 2 im. F. D. Kniaźnina
w Puławach
3. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów klas III
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego
4. Konkurs jest imprezą zamkniętą i ma charakter przeglądu w 3 kategoriach wiekowych:
a. Klasy IV – VI szkoły podstawowe
b. Klasy VII i VIII SP oraz III gimnazjum
c. Szkoły ponadgimnazjalne
5. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych, każda szkoła może zgłosić tylko jedną
reprezentację w jednej z powyższych kategorii wiekowych.
6. Reprezentacja szkoły może liczyć 1-3 osób (w tym akompaniament, chórki, itp.)
7. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie jednej piosenki w języku angielskim,
której długość nie może przekraczać 4 min.
8. Zgłoszenia do konkursu wraz z podkładem muzycznym w wersji mp3
do wykonywanego utworu przyjmowane są mailowo do 31.10.2018r. na adres
szansonada@zsonr2.pl.
9. Po tym terminie organizatorzy nie przyjmują żadnych zgłoszeń oraz zmian w zgłoszeniach już
dokonanych.
10. Warunkiem udziału w konkursie jest również załączenie oświadczenia rodziców o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym do realizacji
programu konkursu. Zgody na przetwarzanie danych osobowych przyjmowane są
wraz z kartą zgłoszenia i podkładem mp3 mailowo do 31.10.2018r
11. Karta zgłoszenia i zgoda na przetwarzanie danych osobowych znajdują się na stronie
internetowej ZSO nr 2 w Puławach (w zakładce Uczniowie / Szansonada 2018) i PCDZN
w Puławach.
12. Wszelkie informacje związane z konkursem podane będą na stronie internetowej ZSO nr 2
w Puławach (w zakładce Uczniowie / Szansonada 2018) oraz PCDZN w Puławach.
13. Uczestnicy konkursu będą oceniani przez 6-osobowe Jury powołane przez organizatora,
w skład którego wchodzi 5 nauczycieli – opiekunów uczestników wylosowanych spośród
nadesłanych zgłoszeń oraz przewodniczącego Jury – profesjonalnego muzyka.
14. Jury oceniać będzie poprawność językową, dykcję, interpretację, walory głosowe oraz ogólny
wyraz artystyczny.
15. W wyniku przesłuchań Jury może przyznać:
 miejsca od 1-3 w każdej kategorii wiekowej,
 wyróżnienia,
 wyróżnienie dyrektora ZSO nr 2 w Puławach
 wyróżnienie dyrektora PCDZN w Puławach
16. Werdykt Jury jest niepodważalny i ostateczny.
17. Organizator przewiduje uroczyste wręczenie nagród w ciągu 30 minut od zakończenia
przesłuchań
18. Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny.
19. Szczegółowych informacji udziela: Anna Nowosadzka – tel. 722-222-269

