Regulamin
Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Międzynarodowej
organizowanego przez
Gdańskie Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego





Cele konkursu
rozwijanie zdolności wokalnych uczniów,
rozwijanie umiejętności poprawnej wymowy, właściwej modulacji głosu, jego siły,
próba pokonania nieśmiałości dzieci/młodzieży poprzez publiczny występ,
opanowanie słów piosenki w obcym języku.

Uczestnicy
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych oraz
gimnazjów z terenu województwa pomorskiego.
2. Każdą zgłoszoną szkołę reprezentować może jeden solista lub jeden zespół wybrany
w szkolnych eliminacjach prowadzonych indywidualnie przez zgłoszoną szkołę.
Piosenka
3. Zadaniem uczestników będzie wykonanie wybranej piosenki w wybranym języku
obcym.
4. Dopuszcza się korzystanie z podkładów, w których pojawiają się chórki w tle (o ile ich
długość nie przekracza 30% czasu trwania piosenki).
Zgłoszenie do konkursu
5. Nauczyciel przygotowujący reprezentanta / reprezentantów szkoły dokonuje
zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na
stronie organizatora (www.gimnazjum-lingwista.eu) w zakładce Organizowane
konkursy – Wojewódzki Konkurs Piosenki Międzynarodowej do 31 marca 2017 roku.
W przeciągu trzech dni roboczych nauczyciel zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia na podany w formularzu adres e-mail. W przypadku braku otrzymania
potwierdzenia prosimy o kontakt: be.together2017@gmail.com

6. Do 5 maja 2017 roku nauczyciel zobowiązany jest do przesłania:
a) podkładu muzycznego na płycie CD (o ile dotyczy), który wykorzystany będzie
podczas występu pocztą na adres Organizatora: Gdańskie Gimnazjum
„Lingwista” im. Hymnu Narodowego, ul. Malczewskiego 51, 80-107 Gdańsk (z
dopiskiem: Wojewódzki Konkurs Piosenki Międzynarodowej)

b) krótkiej informacji o występujących (posłużą do przygotowywania zapowiedzi)
pocztą elektroniczną na adres be.together2017@gmail.com.
Nauczyciele otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania płyty z podkładem
oraz potwierdzenie jej działania na zapewnionym przez Organizatora sprzęcie.

Organizacja konkursu
7. Finał konkursu odbędzie się 17 maja 2017 roku o godz. 10.00 w budynku Gdańskiego
Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego (ul. Malczewskiego 51, Gdańsk).
8. Uczestnicy proszeni są o przybycie przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem finału
oraz zgłoszenie swojej obecności w Punkcie Informacyjnym zlokalizowanym przy
wejściu do szkoły.
9. Organizator zapewnia następujący sprzęt:
a) wzmacniacz i mikrofony,
b) nagłośnienie,
c) pianino.
10. Dopuszcza się korzystanie z własnego sprzętu, o ile jego podłączenie nastąpi przed
rozpoczęciem konkursu i nie będzie stało na przeszkodzie korzystania z
udostępnionego przez organizatora sprzętu przez pozostałych uczestników.
Sposób wyboru zwycięzcy(-ów)
11. Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach:
a) uczniowie kl. IV – VI szkół podstawowych,
b) uczniowie gimnazjów.
12. Ocenie podlegać będą:
a) dobór repertuaru, wartość artystyczna wybranego utworu,
b) warunki głosowe, muzykalność,
c) sposób interpretacji,
d) ogólny wyraz artystyczny.
13. Laureaci, w każdej kategorii, wyłonieni zostaną przez Komisję Konkursową, w skład
której wejdą nauczyciele – opiekunowie grup (po jednym nauczycielu z każdej z
uczestniczących szkół) oraz zaproszeni goście.
14. W każdej kategorii ogłoszeni zostaną laureaci – zdobywcy I, II i III miejsca. Laureat I
miejsca zyska tytuł zwycięzcy Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Międzynarodowej
2017 w swojej kategorii.
15. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
16. Przewiduje się wręczenie Nagród Publiczności (po jednej w każdej kategorii) na
podstawie przeprowadzonego głosowania wśród wszystkich uczestników konkursu.
17. Dla laureatów oraz wyróżnionych Nagrodą Publiczności przewidziano nagrody
rzeczowe.
Postanowienia końcowe
18. Wszystkie nieuregulowane tym regulaminem sprawy rozwiązywane będą na bieżąco
przez osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu.
Gdańsk, 20 lutego 2017 r.

