REGULAMIN
III REGIONALNEGO FESTIWALU PIOSENKI EUROPEJSKIEJ
„Śpiewanie w Bieganie”

ORGANIZATOR
Zespół Szkół im. dr. W. Biegańskiego – III Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie

WSPÓŁORGANIZATOR
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

HONOROWY PATRONAT
Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowa
Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty

PATRONAT MEDIALNY
„Częstochowski Biuletyn Oświatowy” wydawany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Częstochowie

CELE






Promocja kultury europejskiej poprzez formę piosenki.
Popularyzacja nauki języków obcych.
Prezentacja umiejętności lingwistycznych i wokalnych młodzieży.
Promowanie aktywności twórczej wśród młodzieży.
Integracja uczniów szkół podstawowych i gimnazjów miasta Częstochowy i regionu.

TERMIN
7 marca 2018 r., godz. 1000

MIEJSCE
Zespół Szkół im. dr. W. Biegańskiego – III Liceum Ogólnokształcące
ul. Dąbrowskiego 75
42-218 Częstochowa
Telefon: 34 361 11 81

ADRESAT
Uczniowie gimnazjów oraz z klas VII szkół podstawowych z Częstochowy i powiatów: częstochowskiego,
kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego
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WARUNKI UCZESTNICTWA
 W festiwalu mogą wziąć udział soliści i duety.
● Uczestnicy przygotowują dowolny utwór w jednym z podanych języków krajów Unii Europejskiej:
angielskim, francuskim lub niemieckim.
● Wykonawcy zobowiązani są do przybycia przynajmniej 45 min. przed planowanym występem
oraz przekazania do akustyka opisanych podkładów muzycznych. Opis powinien zawierać: nazwisko
i imię uczestnika, tytuł utworu, nazwę szkoły.
● Kolejność występów będzie wcześniej dostępna na stronie internetowej szkoły:
http://www.bieganski.czest.pl.
● Opiekunowie wykonawców zgłaszają potwierdzenie udziału, przesyłając kartę zgłoszenia pocztą
elektroniczną lub faksem w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 r. na adres:
lo3@edukacja.czestochowa.pl lub faxem: 34 361 54 05.

KRYTERIA OCENY
Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów, złożone z muzyków i nauczycieli
języków obcych. Ocenie podlegać będą:
● walory językowe wykonywanych utworów i autoprezentacji w języku obcym,
● walory muzyczne (wokalne, dobór repertuaru i interpretacja),
● ogólny wyraz artystyczny.
Od werdyktu jury nie przysługuje odwołanie.
Jury zastrzega sobie prawo odstąpienia od przyznania nagrody.

NAGRODY
Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów I, II i III miejsca, wyróżnienia oraz podziękowania
dla nauczycieli przygotowujących uczniów do festiwalu.
Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu festiwalu, po wysłuchaniu wszystkich uczestników.
Lista nagrodzonych zamieszczona będzie na stronie internetowej szkoły:
http:// www.bieganski.czest.pl.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Uczestnictwo w festiwalu oznacza pełną akceptację warunków regulaminu.
Uczestnictwo w festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie, filmowanie
i fotografowanie uczestników podczas konkursu oraz upowszechnianie ich wizerunku w mediach.
Za uzyskanie takiej zgody od rodziców uczestników konkursu odpowiedzialny jest opiekun ucznia.
Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Zespołu Szkół im. dr. W. Biegańskiego – III Liceum Ogólnokształcące: http:// www.bieganski.czest.pl.
Udział w konkursie jest nieodpłatny.
Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem imprezy udziela koordynator:
Katarzyna Pogłodzińska
tel. 692 420 814
e-mail: katarzyna.poglodzinska@gmail.com
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