
Regulamin konkursu piosenki francusko-hiszpańskiej
„ Can-chant”

Organizatorem Konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa 
Sowińskiego w Warszawie.
Cele konkursu: 
- propagowanie kultury muzycznej krajów hiszpańsko i francuskojęzycznych,
- promowanie nauki języka hiszpańskiego i języka francuskiego w szkole średniej,
- zainteresowanie uczniów kulturą francuską i hiszpańską,
- popularyzowanie uzdolnień wokalnych uczniów,
- rozwijanie talentów estradowych,
- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Termin i miejsce konkursu:
III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego,  ul. Rogalińska 2, Warszawa.
W zależności od liczby zgłoszonych kandydatów eliminacje odbędą się w dniach 19.02 
-20.02.2019  o godz. 11.00 w auli szkoły ( I piętro sala nr.106). Uczniowie zostaną 
poinformowani o ostatecznym terminie przesłuchania po otrzymaniu zgłoszeń.

&1. Konkurs jest dwuetapowy. Do konkursu mogą zgłaszać się wyłącznie uczniowie szkół 
średnich. Każda szkoła może  przesłać maksymalnie trzy zgłoszenia w następujących 
kategoriach: 
- solista
- duet 

Uczestnik /uczestnicy konkursu wybierają jeden utwór (czas trwania utworu nie może 
przekraczać 4 minut). Wykonawcy, w dniu przesłuchania, powinni mieć ze sobą podkład 
muzyczny sformatowany do mp3 i podpisany : imię i nazwisko oraz tytuł utworu. 
Dopuszczalny jest również występ przy akompaniamencie instrumentu muzycznego. Szkoła 
dysponuje keyboardem oraz zapewnia nagłośnienie. Wybór repertuaru po przesłaniu karty 
zgłoszenia jest niezmienny.

&2. W pierwszym etapie należy przesłać na adres : mychetki@gmail.com  (piosenki 
francuskie), adamari.10@hotmail.com (piosenki hiszpańskie) w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 12.02.2019 kartę zgłoszenia, która powinna zawierać:

 nazwę szkoły,

 imię i nazwisko uczestnika (decyduje kolejność zgłoszeń),

 tytuł wykonywanego utworu, a także język w którym uczestnik będzie śpiewał,
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 telefon i email uczestnika,

 imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy i email opiekuna.

Informacja  potwierdzająca  udział  w  Konkursie   zostanie  przesłana  na  podany  przez
wykonawcę adres email oraz adres email opiekuna do dnia 13.02.2019r.

&3. W  drugim  etapie  uczestnicy  zgłaszają  się  trzydzieści  minut  przed  rozpoczęciem
Konkursu celem przedłożenia podkładu. Uczestnicy wykonują wybrany przez siebie utwór  
w  III Liceum Ogólnokształcącym według harmonogramu ustalonego przez organizatorów.

&4. Jury  powołane  przez  organizatorów  konkursu  wyłania  trzech  pierwszych  laureatów
spośród wszystkich uczestników II etapu Konkursu.

Przy ocenie wykonywanego utworu Jury będzie brało pod uwagę:

a) umiejętności wokalne, 

b) poprawność językową,

c) interpretację utworu, 

d) dobór repertuaru (tekstu i muzyki)  dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych.

&5. Obrady  Jury  odbywają   się  bezpośrednio  po  wysłuchaniu  uczestników  konkursu.
Ogłoszenie  wyników,  wręczenie  nagród oraz  występ  laureatów odbędzie  się  dnia  21.02.
2019 r. podczas uroczystej Gali Konkursu.

&6.  Z posiedzenia - Jury sporządza protokół z listą nagrodzonych w konkursie, który 
zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły.

&7. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu.
&8. Przewidziane są nagrody:

• nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów za zajęcie I, II i III miejsca,

• dyplomy dla każdego uczestnika.

Zgłoszenie kandydatów jest równoznaczne ze zgodą na umieszczenie wyników oraz zdjęć
/nagrań z przebiegu konkursu na stronie internetowej organizatora. Powstały materiał będzie
wyłączną własnością organizatorów konkursu. Kwestie nieobjęte Regulaminem rozstrzygają
organizatorzy i Jury. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
konkursu. 

*Załączniki:

1. Karta zgłoszenia.

2. Zgoda rodziców na udział w Konkursie.


