Regulamin VIII Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Angielskiej
pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Białegostoku
Organizatorzy:
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku
Cele Konkursu:
- prezentacja dorobku artystycznego uczniów szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego,
- poznawanie językaangielskiego poprzez śpiew.
Uczestnicy:
- Soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne (do 8 osób) z województwa
podlaskiego.
Kategorie wiekowe:
- klasy gimnazjalne
Warunki udziału w konkursie:
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie jej
na adresorganizatora.
2. Każdy wykonawca biorący udział wKonkursie prezentuje jedną piosenkę w języku
angielskimz dowolnym akompaniamentem (półplayback, zespół muzyczny).
Mile widziana jest własna twórczość. Wraz z kartą zgłoszenia należy przysłać płytę CD
z podkładem muzycznym (płyty CD nie dotyczą zespołów muzycznych).
3. Członkowie zespołów wokalnych i chórków nie mogą występowaćw charakterze solisty.
4.Termin eliminacji :
21.03.2017-godz. 9.00, próby od godz. 8.30.
KARTY ZGŁOSZENIA należy przesłać pocztą do dnia 20 marca 2017 r. na adres:
Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku
ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok
5. Koszty przejazdu, pobytu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy.
6. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłośnieniowy.
Kryteria oceny:
1. Jury oceniać będzie: walory głosowe, poprawność językową, dykcję, interpretację,
muzykalność, poczucierytmu, dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestnika, ogólny
wyraz artystyczny.

2. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji wykonawców, których prezentacje
/stylistyka, natężeniedźwięku/ uniemożliwią ocenę walorów językowych wokalistów.
Nagrody:
1. Jury przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz nagrodę główną –
Grand Prix dla solisty
4. Nieodebrane nagrody mogą być wysłane na koszt nagrodzonego po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym.
Przepisy ogólne:
1. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Uczestnik potwierdza znajomość regulaminu czytelnym podpisem na karcie zgłoszenia.
3. Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie w bazie danych informacji
osobowych zawartych wkarcie.

PROGRAM VIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
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21. 03. 2017

08.15

Rejestracja uczestników.

08.30

Próby wokalne.

09.00

Powitanie uczestników przez dyrektora
Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Władysława
Andersa w Białymstoku, Pana Tadeusza Halickiego.

09.15

Rozpoczęcie konkursu.

ok.12.30

Poczęstunek.

13.15

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

