REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
„ŚPIEWAJĄCO”
(piąta edycja)
Konkurs skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z rejonu Delegatury MKO
w Płocku. Każda szkoła może wytypować nie więcej niż dwu uczestników.
Organizacja konkursu
1. Konkurs jest dwustopniowy i składa się z etapu szkolnego i centralnego.
• Eliminacje centralne przeprowadza Komisja Oceniająca powołana przez Dyrektora LO im. Marsz. St.
Małachowskiego w Płocku, w skład której wchodzą: Dyrektor lub Wicedyrektor LO im. Marsz. St.
Małachowskiego, nauczyciele języków obcych LO im. Marsz. St. Małachowskiego, opiekun i dyrygent
chóru MINSTREL, zaproszony muzyk.
• Komisja przyznaje 1,2 i 3 miejsce oraz wyróżnienia, istnieje możliwość przyznania miejsc ex-equo.
• Werdykt Komisji Oceniającej ogłaszany jest w dniu organizacji etapu centralnego i jest ostateczny.
Tematyka i ocena
2. Uczestnicy konkursu zaprezentują jedną wybraną piosenkę w języku obcym w czasie nie dłuższym niż 5 min.
3. Ocena prezentacji dotyczyć będzie:
• walorów muzyczno-wokalnych 0-5 pkt.
• poprawności językowej (w przypadku wyboru języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,
łacińskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego) 0-5 pkt.
• interpretacji wykonywanych utworów 0-5 pkt.
• ogólnego wyrazu artystycznego 0-5 pkt.
• dodatkowe 2 punkty przyznawane są za wybór piosenki w języku innym niż język angielski.
4. Uczestnicy konkursu mogą wystąpić solo w duecie lub w zespole.
5. Rodzaj akompaniamentu:
• a’capella (bez akompaniamentu)
• pół-playback na nośniku elektronicznym (nagranie nie zawierające żadnych partii wokalnych prosimy
przynieść ze sobą na konkurs)
• jeden lub dwa (maksymalnie) instrumenty muzyczne (organizator zapewnia pianino).
Zgłoszenia i terminy eliminacji
6. Eliminacje pierwszego stopnia odbywają się w szkołach w terminie wyznaczonym przez nauczycieli języków
obcych lub nauczycieli muzyki danej szkoły.
7. Eliminacje drugiego stopnia przeprowadza Komisja Oceniająca 3 kwietnia 2020r., początek o godzinie 10:00
w auli LO im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku.
8. O ewentualnych zmianach terminu szkoły zostaną poinformowane przez organizatorów.
9. Zgłaszanie uczniów biorących udział w konkursie trwa do 27 marca 2020 r. (godz. 15:00). Zgłoszenia
przyjmowane są wyłącznie mailem na adres: malach@malachowianka.edu.pl W załączeniu przesyłamy kartę
zgłoszeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku. Email prosimy zatytułować:
Konkurs Śpiewająco, a w załącznikach prosimy przesłać skany wypełnionych kart zgłoszeń i zgód.
Nagrody
Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymują dyplomy i nagrody. Informacja o przyznanych miejscach
i wyróżnieniach publikowana jest na stronie internetowej szkoły malachowianka.edu.pl oraz na fb.
Organizatorem konkursu jest LO im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku
Komitet organizacyjny konkursu „Śpiewająco”
Eliza Wójtewicz-Brzozowska
Monika Malewska
Paula Zuchniewicz
Anna Skowrońska
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają osoby odpowiedzialne za organizację konkursu.

