Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie
organizuje
XVII MIEJSKI FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
Temat przewodni utworów: Freedom (Wolność)
Cele konkursu:
- rozwijanie umiejętności językowych,
- rozwijanie zdolności artystycznych i wokalnych,
- pogłębianie wiedzy w dziedzinie kultury i krajów europejskich,
- rozwijanie umiejętności oswajania tremy,
- integracja dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych;

ZASADY UCZESTNICTWA
1) Konkurs odbywa się w dwóch turach:
a. szkół podstawowych (kl. I-IV)
b. szkół podstawowych (kl. V-VII)
2) Do udziału w konkursie
i/lub zespół (max.2)

każda

szkoła

wybiera

solistę

(max.2)

W skład zespołu może wejść do 7 osób.
3) Uczestnik/uczestnicy śpiewają jedną, wybraną przez siebie piosenkę
w języku obcym przy akompaniamencie własnym lub podkładzie z płyty.
4) Niezależna komisja konkursowa ocenia uczestników pod względem:
 poprawności językowej,
 umiejętności wokalnych,
 choreografii,
 oprawy muzycznej,
 zgodności z myślą przewodnią;

5) Zgłoszenia wg załączonego wzoru prosimy przesyłać do 9 XI 2018 r. na adres
szkoły (można faksem):
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie
ul. Sportowa 4
41-506 Chorzów
Tel/fax: (32)2411-653
spnr2chorzow@gmail.com
6) W celu uzyskania dalszych informacji prosimy kontaktować się z p. Agnieszką
Górecką lub p. Lucyną Dąbrowską (tel. (32) 2411-653)
7) Konkurs odbędzie się 16 listopada 2018 r.
I część konkursu planowane rozpoczęcie o godzinie 9.00 (kl. I-IV)
II część konkursu planowane rozpoczęcie około godziny 11.30 (kl. V-VIII)
UWAGA: godziny mogą ulec zmianie, w zależności od ilości uczestników.
Będziemy się z Państwem kontaktować.
Państwa podopieczni mogą liczyć na dobrą zabawę i ciekawe nagrody!
Serdecznie zapraszamy!!!

Koordynatorki festiwalu :
mgr Agnieszka Górecka
mgr Lucyna Dąbrowska

Chorzów, 12 X 2018 r.

Zgłoszenie uczestnictwa
do Miejskiego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej
organizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
w Chorzowie
(prosimy o wpis drukowanymi literami)
1. Nazwa szkoły:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1. Imię i nazwisko opiekuna:
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Zgłaszam uczestnictwo: (proszę uzupełnić dotyczącą Państwa część)
a. Solisty (jednego/ dwóch)
lp
.

Imię i nazwisko solisty

Tytuł wykonywanego utworu

1.
2.

a. Zespołu (jednego/ dwóch)
lp
.

Nazwa zespołu

Ilość

Tytuł wykonywanego utworu

osób w
zespole

1.
2.

W celu umożliwienia nam sprawnej organizacji, prosimy zakreślić dotyczącą Państwa
opcję:
Solista – akompaniament własny/podkład muzyczny
Zespół – akompaniament własny/podkład muzyczny
Data i podpis Opiekuna:
Tel. kontaktowy do Opiekuna:
Pieczęć szkoły __________________________________

