Do nauczycieli języków obcych:

XVI Międzyszkolny Konkurs
Kolęd i Pastorałek
w Języku Obcym
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XIV Międzyszkolnym
Konkursie Kolęd i Pastorałek w Języku Obcym.
Konkurs odbędzie się 13 grudnia 2016 roku w II Liceum
Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej.
Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia
i przesłanie jej najpóźniej do 5 grudnia 2016 na adres:

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
ul. Górnicza 17
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel./ fax. (32) 262-34-80
z dopiskiem: Konkurs Kolęd i Pastorałek

Dołączamy regulamin konkursu i kartę zgłoszenia.

REGULAMIN
XIV MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK
W JĘZYKU OBCYM
1. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności językowych i muzycznych uczniów
oraz ich prezentacja w formie uczniowskich interpretacji.
2. Organizatorem przeglądu jest II Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie
Górniczej oraz nauczyciele języka angielskiego: Edyta Duffek, Anna Zasucha.
3. Konkurs
organizowany jest dla uczniów szkół
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w Dąbrowie Górniczej.
4. Kolędy i pastorałki mogą być śpiewane w języku: angielskim, niemieckim,
francuskim, rosyjskim, hiszpańskim i włoskim. Możliwe jest jednak wykonanie
utworów w innych językach, po wcześniejszym porozumieniu z organizatorami
konkursu.
5. Wybór utworów zależy od nauczyciela przygotowującego i jego ucznia. Mogą
być to kolędy, pastorałki lub inne piosenki związane tematycznie z Bożym
Narodzeniem i/lub zimą.
6. Jedna występująca osoba (grupa) powinna przedstawić minimum 1utwór maksimum 2 utwory. Ilość osób (grup) reprezentujących daną szkołę jest
nieograniczona. Każdy zespół/ grupa muzyczna powinna mieć swoją nazwę.
7. Każdy wokalista/ zespół może przyprowadzić ze sobą własną publiczność ze
względu na głosowanie publiczności. Opiekę w/w osobom zapewnia nauczyciel/
szkoła zgłaszająca uczniów do konkursu.
8. Uczestnicy konkursu są oceniani w następujących aspektach:
 umuzykalnienie (słuch muzyczny),
 sposób prezencji (pomysł na piosenkę, zaangażowanie, aranżacja, kostiumy)
 poprawność językowa
9. W składzie jury konkursu znajdą się, między innymi, nauczyciele języków
obcych i osoba z wykształceniem w kierunku muzycznym.
10. Ewentualne potrzeby dotyczące przygotowania sprzętu nagłaśniającego
prosimy przekazać odpowiednio wcześniej do jednego z nauczycieli
zajmujących się organizacją konkursu (p. Edyta Duffek, p. Anna Zasucha).
11. Próba generalna odbędzie się w dniu poprzedzającym konkurs to jest 12.12.2016
o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana
Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej. W przypadku braku możliwości wzięcia
udziału w próbie należy poinformować o tym fakcie organizatorów, najpóźniej
na dzień przed wyznaczoną datą próby generalnej.
12. Konkurs odbędzie się w 13 grudnia 2016 roku o godzinie 10.00 w II Liceum
Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej.

13. Zwycięzcy konkursu (trzy pierwsze miejsca) otrzymają dyplomy i nagrody
rzeczowe.
Przewiduje się również nagrodę publiczności i wyróżnienie lub
miejsce ex aequo.
14. Nauczyciele zajmujący się przygotowaniem uczestników do konkursu otrzymają
pisemne podziękowania.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian daty lub
godziny konkursu.

KARTA ZGŁOSZENIA
Prosi się o wypełnienie karty drukowanymi literami.

1. Nazwa szkoły:
.....................................................................................................................
2. Adres szkoły:
.......................................................................................................................
3. Tytuły utworu/ utworów:
......................................................................................................................
……………………………………………………………………
4. Imię i nazwisko ucznia/ grupy:
......................................................................................................................
……………………………………………………………………
5. Nazwisko i imię nauczyciela/opiekuna:
.......................................................................................................................
6. Język, w jakim utwór jest wykonywany:
.......................................................................................................................

