
REGULAMIN
VII MIĘDZYPOWIATOWEGO FESTIWALU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. ORGANIZATOR:
III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Koninie.

2. CELE IMPREZY:
● rozwijanie umiejętności językowych oraz wokalnych uczniów,
● popularyzacja nauki języków obcych poprzez śpiew,
● prezentacja umiejętności uczniów
● twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród młodzieży oraz ich opiekunów.

3. MIEJSCE I TERMIN ETAPU FINAŁOWEGO:
III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Koninie
ul. Szymanowskiego 5
62-510 Konin
12 kwietnia 2022r. (wtorek), godz. 9.00

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

-  Uczestnikami festiwalu mogą być uczniowie klas 6, 7, 8 szkół podstawowych.
-  Udział w konkursie jest bezpłatny.
-  Konkurs składa się z 2 etapów:

- szkolnego,
- finałowy.

- Zgłoszenie szkoły do konkursu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostarczonego w formie elektronicznej przez organizatora konkursu. Formularz należy
przesłać w terminie do 13.03.2022r. na adres e-mail: festiwal@liceum3-konin.edu.pl .
-  Organizatorzy potwierdzają mailowo przyjęcie zgłoszenia najpóźniej do dnia 8.03.2022r.
na adres podany w zgłoszeniu.

5. ETAP SZKOLNY

- Etap szkolny konkursu przeprowadza każda placówka we własnym zakresie w terminie
między 14.03.2022, a 4.04.2022.

- Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu odpowiada dyrektor szkoły
oraz powołany przez niego szkolny koordynator konkursu.

- Do etapu finałowego przechodzi maxymalnie 3 najlepszych uczestników z każdej
placówki, wyłonionych przez jury w etapie szkolnym.
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-  Protokół z etapu szkolnego należy przesłać w terminie do 4.04.2022r. na adres e-mail:
festiwal@liceum3-konin.edu.pl .

- W protokole z etapu szkolnego należy podać nazwę i adres szkoły (placówki), imię i
nazwisko uczestnika i opiekuna, tytuły piosenek i język, w którym utwory zostaną
zaprezentowane (formularz protokołu w załączniku oraz do pobrania na stronie
www.3lokonin.pl).

6. ETAP FINAŁOWY

- Etap finałowy konkursu odbędzie się 12.04.2022 roku o godz. 9.00 w III LO im. Cypriana
Kamila Norwida w Koninie przy ul. Szymanowskiego 5 z zachowaniem wszelkich
obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

- Organizator dopuszcza jedynie podkład muzyczny zarejestrowany w formacie MP3
(zapisany na płycie CD lub pendrivie).

- Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia organizatorom w dniu konkursu podkładów
muzycznych wraz z opisem (tytuł piosenki, nazwa szkoły i wykonawca). Podkład muzyczny
nie może zawierać ścieżki wokalnej. Niedostarczenie podkładu eliminuje ucznia z konkursu z
przyczyn technicznych.

-  Uczestnik prezentuje 2 piosenki w jednym z 3 języków: angielski, niemiecki, francuski
(przy wyborze repertuaru prosimy o zwrócenie uwagi na kulturę języka).

- W przypadku dużego zainteresowania konkursem organizator może ograniczyć prezentację
do 1 utworu, o czym uczestnicy zostaną wcześniej poinformowani drogą mailową.

-   Czas trwania prezentacji nie może łącznie przekroczyć 10 min.

-   Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i odtwarzający.

- Organizator nie dopuszcza możliwości wykonywania utworów przy własnym
akompaniamencie.

- W przypadku zgłoszenia do konkursu co najmniej trzech zespołów organizator przewiduje
utworzenie dla nich osobnej kategorii, w której zostanie wytypowany jeden laureat.

-  Otrzymanie Grand Prix uniemożliwia udział w kolejnych edycjach festiwalu.

-  Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego publikowania nagrań i zdjęć
z konkursu w prasie i Internecie.
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- Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych
osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.

-  Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

-  Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

-  Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga jury konkursu oraz organizator.

-  Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

7. OCENA I NAGRODY:
-  Organizator Festiwalu powołuje Jury Festiwalowe oceniające występy uczestników.

-  Jurorzy oceniający wykonawców podczas przesłuchań konkursowych będą brać pod uwagę:
● umiejętności wokalne,
● poprawność językową,
● ogólne wrażenie artystyczne.

-  Najlepszym wykonawcom Jury przyznaje nagrody i dyplomy.

UWAGA - WAŻNE TERMINY!!!

ZGŁOSZENIA SZKÓŁ do 13.03.2022.

ETAP SZKOLNY  - między 14.03.2022, a 4.04.2022.

ETAP FINAŁOWY - 12.04.2022

Adres do korespondencji:

III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Koninie
ul. Szymanowskiego 5

62-510 Konin

Tel: 602675106
e-mail: festiwal@liceum3-konin.edu.pl
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