
‘Muzyka na językach’ Mielec 2021

Regulamin Miejskiego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej

pod patronatem Prezydenta Miasta Mielca

Konkurs Online

§1

Organizator

Organizatorem konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu w ZSO nr 1.

§2

Termin konkursu

Zgłoszenia do konkursu trwają do dnia 31.maja 2021r.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dn. 7.czerwca 2021r.

§3

Cele konkursu

Celem konkursu jest możliwość zaprezentowania umiejętności językowych i wokalnych

uczniów miasta Mielca oraz propagowanie nauki języków obcych jako narzędzia komunikacji

w zjednoczonej Europie.

§4

Kategorie wiekowe

Konkurs obejmuje uczniów klas V - VIII szkół podstawowych z miasta Mielca.

§5

Zasady udziału w konkursie

▪ W konkursie  mogą być prezentowane  piosenki obcojęzyczne oryginalne lub

w tłumaczeniu w następujących językach obcych:

języku angielskim, języku francuskim, języku hiszpańskim, języku niemieckim.
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▪ Każda szkoła typuje 3 lub 4 uczniów.  W przypadku większej liczby chętnych szkoła
dokonuje eliminacji szkolnych.

▪ Każda osoba prezentuje jeden utwór nieprzekraczający 5 minut z podkładem

muzycznym lub akompaniamentem. Podkład muzyczny nie może zawierać słów.

▪ Występ należy nagrać w formacie mp4 telefonem komórkowym lub innym dowolnym

urządzeniem.

▪ Rejestracja nagrania powinna być wykonana z odległości 2-3 metrów, w układzie

panoramicznym /poziomym/ w sposób statyczny i obejmować całą postać wokalisty

▪ Prezentacja nie może być montowana ani udoskonalana po nagraniu /dotyczy to

zarówno dźwięku jak i obrazu/

▪ Wymagana jest prezentacja piosenek z jednej szkoły minimum w dwóch różnych

językach.

▪ Zachęca się do wyboru piosenek w różnych językach ze względu na przyznawanie

nagród w różnych  kategoriach językowych.

§6

Kryteria oceny i nagrody

W skład jury konkursu wchodzą nauczyciele  języków obcych V Liceum Ogólnokształcącego,

nauczyciel muzyki  SP8,  oraz przedstawiciel Szkoły Muzycznej w Mielcu.

Ocenie podlegać będą:

▪ Dobór oraz interpretacja utworu

▪ Walory językowe

▪ Muzykalność oraz walory głosowe

▪ Ogólny wyraz artystyczny

Utwory oceniane będą w kategoriach językowych:

▪ Najlepsza piosenka w języku angielskim

▪ Najlepsza piosenka w języku francuskim

▪ Najlepsza piosenka w języku hiszpańskim
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▪ Najlepsza piosenka w języku niemieckim

Przewiduje się również przyznanie Grand Prix konkursu.

Zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Mielca oraz

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Nagrodą dodatkową dla laureata Grand

Prix będzie nagranie piosenki w profesjonalnym studio nagrań w ZSO nr 1 w Mielcu.

§7

Termin i adres  zgłoszeń

Zgłoszenia wraz z nagraniem piosenki /plik mp4/ należy przesyłać do dnia 31. maja 2021

drogą elektroniczną za pomocą dysku Google na adres konkursy.vlo@zso1.mielec.pl

wypełniając dołączoną kartę zgłoszenia oraz zeskanowane zaświadczenie RODO.

Ważne: Plik MP4 wysyłany drogą elektroniczną prosimy o opatrzenie następującym

opisem: Konkurs _ Piosenki _ Obcojęzycznej_2021

§8

Inne

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie oraz prawo do publikacji

wizerunku uczestników konkursu w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej .

§9

Ogłoszenie wyników

Jury dokonuje oceny prezentowanych utworów oraz wyłania laureatów według kryteriów

regulaminu głównego.

Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej szkoły www.zso1.mielec.pl oraz na

funpage’u szkoły V Liceum Ogólnokształcące w Mielcu dnia 7.czerwca 2021r.

Odbiór nagród nastąpi dnia 9. czerwca 2021r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w

Mielcu, ul Tańskiego 3, po uprzednim poinformowaniu uczestników.
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