Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach
im. Franciszka Dionizego Kniaźnina
24-100 Puławy, ul. Wróblewskiego 11
tel. (081) 458 66 40, fax. (081) 458 66 43
www.zsonr2.pl, e-mail: sekretariat@zsonr2.pulawy.pl

Szanowni Państwo
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach,
Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach
oraz Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika zapraszają nauczycieli oraz
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do
udziału w VII Konkursie Piosenki Angielskiej Szansonada 2016,
który odbędzie się 26 października 2016r. (środa) o godz. 9:00
w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie
internetowej szkoły (w zakładce szkoła) oraz na stronie PCDZN w Puławach
www.pcdzn.edu.pl .

Poniżej Regulamin i karta zgłoszenia:

REGULAMIN
VII KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ
SZANSONADA 2016
ORGANIZATORZY:
ZSO Nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach
PCDZN w Puławach
Puławski Ośrodek Kultury ‘Dom Chemika’ w Puławach
1. Celem konkursu jest promowanie nauki języków obcych oraz prezentacja umiejętności
językowych i wokalnych uczniów z województwa lubelskiego
2. VII edycja Konkursu odbędzie się 26.10. 2016 o godz. 9:00 w Sali Widowiskowej POK
„Dom Chemika” w Puławach
3. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu puławskiego i okolic.
4. Konkurs jest imprezą zamkniętą i ma charakter przeglądu w 3 kategoriach wiekowych:
a. Klasy IV – VI Szkoły podstawowe
b. Szkoły gimnazjalne
c. Szkoły ponadgimnazjalne
5. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych, każda szkoła może zgłosić tylko jedną
reprezentację w jednej z powyższych kategorii. Lista miejsc jest ograniczona. Decyduje
kolejność zgłoszeń.
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 3 min.
8. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 07.10.2016r. Po tym terminie organizatorzy
nie przyjmują żadnych zgłoszeń oraz zmian w zgłoszeniach już dokonanych.
9. Karta zgłoszenia, która znajduje się na stronach internetowych ZSO nr 2 w Puławach
i PCDZN w Puławach, należy wypełnić i przesłać
faxem pod nr: 81 458-66-43
lub drogą mailową: szansonada@zsonr2.pl
10. Harmonogram występów oraz wszelkie informacje związane z konkursem podane będą
na stronie internetowej ZSO nr 2 w Puławach oraz PCDZN w Puławach.
11. Podczas konkursu akompaniament we własnym zakresie (płyta CD, pendrive
z podkładem muzycznym w odpowiednim formacie lub akompaniament na żywo,
np. fortepian, gitara). Organizator przewiduje próby techniczne podkładów muzycznych
i sprzętu godzinę przed rozpoczęciem konkursu.
12. Uczestnicy dostarczają podkład muzyczny akustykowi 15 minut przed rozpoczęciem
konkursu. Płytę/pendrive należy opisać, podając: imię i nazwisko / imiona i nazwiska
występujących, tytuł piosenki, nazwę szkoły,
13. Uczestnicy konkursu będą oceniani przez jury powołane przez organizatora, w skład
którego wchodzą nauczyciele – opiekunowie uczestników i muzycy

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
 wyróżnienie dyrektora POK „Dom Chemika” 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. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi
uczestników konkursu, nagraniami, zdjęciami.
20. Szczegółowych informacji udziela: Anna Nowosadzka – tel. 722-222-269
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21. Imię i nazwisko osoby/osób występujących ( w tym akompaniatora,
chórki) (max. 3 osoby) :

1) ……………………………....................................

………………….. (klasa)

2) ………………………………………………………………….

………………….. (klasa)

3) ……………………………....................................

………………….. (klasa)

22. Nazwa i adres szkoły:

……………………………………………………………...................................………………
……………………………………………...................................…………………………
23. Rodzaj akompaniamentu:
A) podkład muzyczny (półplayback)

B) akompaniament
(niepotrzebne skreślić)

24. Nauczyciel zgłaszający (imię i nazwisko) – telefon kontaktowy,

adres e-mail:
……………………………………………………………...................................………………
……………………………………………...................................…………………………
25. Imię i nazwisko nauczyciela, który będzie towarzyszył

uczestnikowi w dniu konkursu - …………………………………………………....
26. Informacje dotyczące prezentowanego utworu:
Tytuł utworu i oryginalny wykonawca:
................................................................................................................................
27. Zgoda na umieszczenie zdjęć

Udział dziecka w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczenie
zdjęć w lokalnej prasie oraz filmu na stronach internetowych organizatorów.
______________________
Podpis zgłaszającego

