OGŁOSZENIE
Szanowni Rodzice
Zachęcamy uczniów klas 0-III SP do udziału w Szkolnym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej, który jest
eliminacjami do Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej I Młodzieżowej.
1. Konkurs zostaje przeprowadzony dla uczniów klas 0-III Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku,
w dwóch kategoriach:
I.
soliści
II.
zespoły wokalne
2. Każdy wykonawca /solista lub zespół/ prezentuje podczas przeglądu jedną, dziecięcą piosenkę
w języku polskim.
3. Czas trwania jednej prezentacji nie może przekroczyd 5 minut.
4. Karty zgłoszenia (według załączonego wzoru) można pobrad u wychowawcy klasy.

Zgłoszenia należy wypełnid do 08.01.2019 r. i przekazad wychowawcy klasy.
Szkolny Przeglądy Piosenki Dziecięcej odbędzie się 6 lutego 2019 roku. Regulamin na stronie szkoły.
Zapraszamy do udziału.
Organizatorzy:
Jolanta Ratajczak, Monika Sobczak

Regulamin Szkolnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej:
1. Celem konkursu jest kształcenie muzyczne dzieci, popularyzacja piosenki jako uzewnętrzniania
wartości estetycznych i kulturowych, prezentacja umiejętności artystycznych oraz promocja
młodych wokalistów i zespołów wokalnych.
2. Konkurs zostaje przeprowadzony dla uczniów klas 0-III Szkoły Podstawowej nr1 w Kórniku,
w dwóch kategoriach:
I. soliści
II.
zespoły wokalne
3. Karty zgłoszenia (według załączonego wzoru) oddajemy wychowawcom klasy.
4. Podkład muzyczny do konkretnej piosenki na osobnym nośniku uczestnik zabiera na konkurs.
5. Każdy wykonawca /solista lub zespół/ prezentuje podczas przeglądu jedną piosenkę w języku
polskim.
6. Czas trwania jednej prezentacji nie może przekroczyd 5 minut.
7. Jury szczególną uwagę będzie zwracad na:
I. dobór repertuaru,
II.
intonację,
III.
artykulację, agogikę, dynamikę,
IV. wrażenie ogólne.
8. Werdykt jury jest ostateczny i zostanie ogłoszony w dniu konkursu.
9. Najlepsi wykonawcy Szkolnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej (tj. 1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce)
zostaną zakwalifikowani do Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej I Młodzieżowej, który odbędzie
się w KOKu w Kórniku ul. Prowent 6.
10. Wszelkich informacji dotyczących przeglądu udzielają organizatorzy Jolanta Ratajczak, Monika
Sobczak

KARTA ZGŁOSZENIA
na Szkolny Przegląd Piosenki Dziecięcej

1. Imię i nazwisko wykonawcy /nazwa i skład osobowy zespołu:
…………………………………………………………………………………………………………………
2. KLASA : ……………………
3. Tytuł piosenki, kompozytor, autor tekstu:
…………………………………………………………………………………………………………………
4. Rodzaj akompaniamentu: ………………………………………………………………………..
5. Czas trwania prezentacji: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………
data, podpis zgłaszającego

