IV POWIATOWY
ŚWIĄTECZNY
KONKURS PIOSENKI
NIEMIECKOJĘZYCZNEJ
„WeihnachtsliederWettbewerb”
Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie organizuje IV Powiatowy
Świąteczny Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej dla uczniów
Szkół Podstawowych.

REGULAMIN KONKURSU
1.

Informacje ogólne

Konkurs odbędzie się 5 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej
nr 1 w Krupskim Młynie.
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (I- III, IV-VII).
 Cele konkursu:
Propagowanie języka niemieckiego poprzez śpiew, a w szczególności:
a) podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych dzieci,
b)
zainteresowanie uczniów kulturą państw niemieckiego obszaru
językowego oraz pogłębienie wiedzy w tym zakresie,

kształtowanie postawy otwartości, ciekawości i tolerancji wobec innych
narodów ich kultury i języka,
d) stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji, umiejętność
współpracy i współżycia w grupie.
 Organizator
c)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie, ul. Dąbrowskiego 2.
4. Uczestnicy
W Konkursie mogą wziąć udział soliści lub zespoły muzyczne (do 4 osób).
Członkowie zespołu nie mogą występować powtórnie. Każda szkoła może
zgłosić 3 utwory maksymalnie (dwa zespoły i solista,2 solistów i jeden zespół
lub 3 solistów)
W konkursie przewidziane są następujące kategorie wiekowe:
a) uczniowie klas I-III SP
b) uczniowie klas IV-VII SP
5. Piosenki
a)

b)

Tematyka: W konkursie obowiązuje tematyka świąteczna ( adwentowobożonarodzeniowa). Mogą to być kolędy, piosenki świąteczne lub utwory
samodzielnie napisane. Utwory mogą pochodzić z podręczników lub
innych książek. Niedozwolone jest śpiewanie piosenek zawierających
treści niezgodne z przyjętymi obyczajami, obrażające uczucia innych osób
czy zawierające wulgaryzmy. Teksty takie wykluczają z konkursu.
Czas trwania utworu: Każdy wykonawca biorący udział w konkursie
prezentuje jeden utwór w języku niemieckim. Prezentacja nie powinna
przekraczać 5 minut.

c)

Forma przekazania podkładów muzycznych: Każdy uczestnik powinien
dostarczyć na konkurs własny podkład muzyczny, wersję instrumentalną,
karaoke lub akompaniament. Podkłady należy nagrać na płytę CD, pendrive, podpisać imieniem, nazwiskiem oraz dopisać pełną nazwę szkoły.
Nagrania muzyczne należy przesłać e-mailem na adres: sabinamika@o2.pl
do 31.12.2017 r. Niedostarczenie podkładów w terminie skutkuje
wykluczeniem z konkursu.

6.

Komisja Konkursowa

Jury zostanie wyłonione przez organizatora konkursu.
W skład jury wejdą osoby kompetentne w dziedzinie języka niemieckiego
oraz muzyki. Oceniane będą:
a) walory głosowe
b) interpretacja utworu
c) muzykalność
d) aranżacja utworu
e) poprawność językowa
f) wizerunek sceniczny wykonawcy
g) dykcja
h) ogólny wyraz artystyczny
Jury dokonuje oceny zgodnie z powyższymi kryteriami. Końcowa ocena
występu jest sumą ocen jurorów. Obrady jury są tajne. Decyzje jury są
ostateczne i nieodwołalne. Jury w każdej kategorii wiekowej wyłoni
zwycięzcę i przyzna 1, 2, 3 miejsce. Jury ma również prawo do przyznawania
wyróżnień.
7 Nagrody
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundowane przez
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w
Tworogu. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają
dyplomy.

8.

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
Czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie jej do 25.12.2017 r. na adres
mailowy sabinamika@o2.pl z dopiskiem „IV Powiatowy Świąteczny Konkurs
Piosenki Niemieckojęzycznej” lub faxem do sekretariatu szkoły (+322857027).
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela p. Sabina Mika
(e-mail: sabinamika@o2.pl).

