
                                 

                              Regulamin  Przedszkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej

                                    „Singing Fairy” – Christmas and winter songs

I Cele Konkursu: 

1. Propagowanie nauki języka angielskiego poprzez piosenkę,
2. Promowanie aktywności twórczej,
3. Promowanie utalentowanych przedszkolaków,
4. Kształtowanie postaw czynnego udziału w kulturze krajów anglojęzycznych,
5. Stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań wokalnych i językowych przedszkolaków,
6. Promowanie placówki w Gminie Białe Błota,

II Informacje ogólne i warunki uczestnictwa:

1. Konkurs piosenki anglojęzycznej przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 – 6 lat  z Gminnego
Przedszkola „Wróżka”,

2. Organizatorem konkursu jest Gminne Przedszkole „Wróżka” w Białych Błotach,
3. Konkurs składa się z jednego etapu, 
4. Warunkiem  przystąpienia  do  konkursu  jest  wypełnienie  przez  rodzica  karty  zgłoszenia

stanowiącej  załącznik  do  konkursu  oraz  przesłanie  nagrania  z  występem  dziecka  w  terminie
14.12.2021r. – 14.01.2022r. 

5. Nagranie można dostarczyć w wybranej formie:
-  przekazać  nagranie  na  płycie  CD  wychowawcom  grup.  Płytę  należy  podpisać  imieniem
i nazwiskiem oraz nazwą grupy,
-  wysłać  nagranie  zapisane  w  pliku  mp4  drogą  elektroniczną  na  adres  e-mail:
singing_fairy@wrozka.edu.pl. Plik należy podpisać imieniem, nazwiskiem i nazwą grupy oraz
spakować w programie 7 zip lub WinRaR,
      6.   Wykonawcy przygotują i zaprezentują na nagraniu jedną dowolną piosenkę świąteczną lub
zimową w języku angielskim, która trwa nie dłużej niż 5 minut, 

      7.   Dozwolone jest wykorzystanie podkładu muzycznego bez słów, 
      8.   W konkursie wykorzystywane są wyłącznie piosenki z repertuaru dziecięcego z ogólnodostępnych
             źródeł, tj. Internet, płyty CD, programy, filmy animowane dla dzieci, itp.
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III Ocena:

1) Oceny wykonawców dokona Jury, w skład którego wchodzą: wicedyrektor przedszkola,     
      nauczyciele języka angielskiego, nauczyciel wychowania przedszkolnego z   
      doświadczeniem muzycznym, 
2) Kryteria oceny:

             - poprawność językowa, 
             - walory wokalne, muzykalność, rytmiczność dzieci, 
             - ogólne wrażenia artystyczne, w tym interpretacja tekstu, strój, atrybuty, ruch
               sceniczny, 
      3) W wyniku przesłuchań Jury może przyznać miejsca I – III  w kategorii wiekowej
           3 – 4 lata oraz 5 – 6 lat, a także wyróżnienia w każdej z kategorii wiekowych,

                  4) Laureaci konkursu otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe statuetki oraz
                      dyplomy,
                  5) Ocena jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji,

IV Postanowienia końcowe:

                   1. Nagrania z wizerunkiem dziecka przechodzą na własność Organizatora Konkursu,
                   2. Lista zwycięzców zostanie umieszczona dnia 31.01.2022r. na Stronie Internetowej
                       i Facebooku przedszkola. 
                   3. Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu przez wychowawców grup,
                   4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi osobiście lub za pośrednictwem platformy Microsoft
                       Teams/Skype lub w innej formie w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE:)

Koordynatorzy konkursu:

D. Kopczyńska
A. Lejman

D. Strzelewicz
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