XIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
PIOSENKI MARYNISTYCZNEJ „WŚRÓD MORSKICH FAL „
Gdańsk Sobieszewo 8.03.2017
ORGANIZATORZY:
Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 87 Gdańsk Sobieszewo ul. Tęczowa 6 tel. 0-58 308 07 46
Gdański Archipelag Kultury „Wyspa Skarbów” ul. Turystyczna 3 tel. 0-58 323 91 15
UCZESTNICY :
Uczniowie klas I-VI szkół podstawowych
Uwaga: Konkurs nie dotyczy uczniów szkół muzycznych
TERMIN KONKURSU :

8 marca 2017 r. godzina 9:00 -13:00
MIEJSCE:
Szkoła Podstawowa Nr 87 w Gdańsku.
Szczegółowe informacje przed konkursem na stronach internetowych szkoły www.zkpip1.gda.pl
i GAK „Wyspa Skarbów” www.wyspaskarbow.gak.gda.pl
ZASADY UCZESTNICTWA :
• Przewiduje się przesłuchania konkursowe w dwóch grupach wiekowych :
Kl. I - III
KL. IV – VI
I Grupa –uczniowie klas I – III w kategorii solistów
i zespołów (nieprzekraczalna liczba- 8 osób)
II Grupa – uczniowie klas IV – VI w kategorii solistów
i zespołów (nieprzekraczalna liczba- 8 osób)
• Każdą szkołę ma prawo reprezentować jeden wykonawca i jeden zespół z danej kategorii
wiekowej. Prosimy o przestrzeganie tej zasady.
• Uczestnicy, którzy nie respektują warunków regulaminu, nie będą brać udziału w konkursie.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozstrzygania wszelkich spornych kwestii.
• Każdy uczestnik (solista, zespół) przygotowuje 2 piosenki, których łączny czas trwania nie
powinien przekroczyć 6 minut.
• W przypadku dużej ilości uczestników jury zastrzega sobie prawo do decyzji o wykonaniu 1
piosenki przez wykonawcę.
• Piosenki można wykonywać a’capella, z towarzyszeniem instrumentu lub z podkładem
muzycznym.
• Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do 28 lutego br. na adres :

e-mail: k.marynistyczny@o2.pl
KRYTERIA OCENY :
Jury oceniać będzie :
• Dobór repertuaru
• Emisję głosu
• Intonację
• Dykcję
• Ogólne wrażenie artystyczne
PRZEPISY OGÓLNE:

•
•
•
•
•

Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt pod opieką osoby dorosłej, która bierze za
nich odpowiedzialność.
Dojazd do Sobieszewa autobusami nr 112 lub 186 z przystanku przy dworcu PKP. Przystanek
docelowy na pętli za mostem pontonowym.
Organizatorzy zapewniają mikrofony, odtwarzacz CD , keyboard, pianino oraz aparaturę
nagłaśniającą.
Opiekunowie uczestników zbierają zgody na publikację zdjęć wykonywanych w trakcie
konkursu i przekazują je osobie odpowiedzialnej za konkurs.
Przewidziany jest słodki poczęstunek dla uczestników konkursu i opiekunów.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ:

Marzena Mikołajska- koordynator konkursu
Beata Zboina
Paulina Llera Arias
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