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Szanowni Państwo
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach
oraz

Powiatowe

Centrum

Doskonalenia

Zawodowego

Nauczycieli

w Puławach zapraszają wszystkich nauczycieli oraz uczniów do wzięcia
udziału w IV Konkursie Piosenki Angielskiej Szansonada 2012,
który odbędzie się 14 listopada 2012r. (środa) w godz. 9:00 -13:00
w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas szóstych szkół
podstawowych, gimnazjum oraz szkół średnich w jednej z trzech kategorii:
soliści oraz zespół wokalny i zespół wokalno-instrumentalny.
Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w regulaminie konkursu (poniżej).
Uczestników konkursu zapraszamy wraz z kilkuosobową grupą
wspierającą.
Nauczycieli chętnych do zgłoszenia uczniów do konkursu
prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie
internetowej ZSO Nr 2 w Puławach – www.zsonr2.pulawy.pl lub na końcu
tego

dokumentu)

oraz

wysłanie

go

mailem

na

adres

konkurs.piosenki1@wp.pl do dnia 12 października 2012r. Wszelkie

szczegóły

dotyczące

konkursu

prześlemy

e-mailem

zainteresowanym do dnia 20 października 2012r.
Zapraszamy
IV Konkurs Piosenki Angielskiej

osobom

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Puławach
im. Franciszka Dionizego Kniaźnina
24-100 Puławy, ul. Wróblewskiego 11
tel. (081) 886 38 46, fax. (081) 888 31 34
www.zsonr2.pulawy.pl, e-mail: pulawyzsonr2@poczta.fm

Szansonada 2012
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach oraz
Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach
zapraszają wszystkich nauczycieli klas szóstych szkół podstawowych, gimnazjum i
szkół ponadgimnazjalnych oraz ich uczniów do wzięcia udziału w Konkursie
Piosenki Angielskiej w Puławach Szansonada 2012, który odbędzie się 14 XI
2012 (środa) w godz. 9.00 – 13.00 w POK "Dom Chemika".
Zadaniem uczestników konkursu jest zaśpiewanie piosenki w języku angielskim
w jednej z poniższych kategorii:
 soliści
 zespół wokalny
 zespół wokalno-instrumentalny
Dodatkowym kryterium podziału uczestników konkursu jest kategoria wiekowa.
Jury wyłoni zwycięzców w młodszej kategorii wiekowej (12 – 15 lat) oraz starszej
kategorii wiekowej (16 – 19 lat)
Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas szóstych szkół
podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, w jednej z 2
podanych kategorii
2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jeden utwór.
3. Piosenki mogą być wykonywane tylko w języku angielskim
4. Każda szkoła przydziela jednego opiekuna dla wszystkich swoich
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uczestników konkursu
5. Nauczyciel – opiekun zgłasza uczestników konkursu wypełniając i
wysyłając elektronicznie formularz zgłoszenia. (do pobrania na stronie
internetowej ZSO Nr 2 w Puławach – www.zsonr2.pulawy.pl lub na
ostatniej stronie tego dokumentu)
6. Akompaniament we własnym zakresie
7. Formularze zgłoszenia należy przesłać do dnia 12 października 2012 na
adres e-mail: konkurs.piosenki1@wp.pl
8. Konkurs Piosenki Angielskiej odbędzie się w Puławskim Ośrodku
Kultury ”Dom Chemika” w dniu 14 listopada 2012r. Szczegółowe
informacje dotyczące

konkursu zostaną przesłane na adresy e-mail

nauczycieli - opiekunów do dnia 20 października 2012.
9. Uczestnicy będą oceniani przez komisję składającą się z opiekunów
uczestników, nauczycieli języka angielskiego i profesjonalnych muzyków,
która będzie oceniać każde wykonanie pod względem poprawności
muzycznej, poprawności wymowy angielskiej i aranżacji utworu.
10. Komisja wyłoni zwycięzców w każdej z 4 kategorii.
11. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu godziny od zakończenia przesłuchań
uczestników.
12. Organizatorzy przewidują uroczyste wręczenie nagród.
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IV KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ
Szansonada 2012
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i nazwisko uczestnika konkursu:
…..............................................................................................
Wiek:
….............................................................................................
Nazwa i adres szkoły:
…...................................................................................................................
......................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna:
….............................................................................................
adres e-mail nauczyciela:
….............................................................................................
Tytuł wykonywanej piosenki:
….............................................................................................
Oryginalny wykonawca piosenki:
….............................................................................................
Czas trwania utworu:
…..............................................................................................
Liczba uczniów wspierających uczestnika (max. 6-7 osób):
….............................................................................................
Krótka charakterystyka uczestnika (osiągnięcia, zainteresowania, itp.)
…...................................................................................................................
......................................................................................................................
powyższe dane będą wykorzystane tylko na potrzeby konkursu

