IXMiejskiFestiwal
Piosenki
Szkolnej
„Szkolny
dzwonek”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz ich opiekunów do
wzięcia udziału w festiwalu piosenki o tematyce szkolnej,
 który odbędzie się w dniu 24.10.2017r. / wtorek /
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1.
klasy I – III godz. 900

klasy IV – VII godz. 1100

Organizatorzy konkursu:
Dyrekcja
                                                                           Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
Barbara Mrozowska
Krzysztof Białek
Joanna Klebanowicz

Festiwal
Piosenki
Szkolnej
„Szkolny
dzwonek”
Regulamin:
1. Uczestnicy:
Festiwal adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I – VII oraz ich
nauczycieli.
2. Cele festiwalu:
Prezentacja uzdolnień muzycznych u dzieci.
Rozwijanie wrażliwości estetycznych dzieci oraz kultury wspólnego śpiewania.
Doskonalenie poziomu wykonawczego zespołu.
Konfrontacja, wymiana doświadczeń oraz dorobku artystycznego wykonawców.
Doskonalenie umiejętności muzycznych i interpretacyjnych.
Rozwijanie zainteresowania dzieci piosenkami szkolnymi.
Integracja środowiska dzieci poprzez wspólne muzykowanie.
3. Warunki udziału:
Uczestnikami festiwalu są uczniowie szkół podstawowych klas I – VII
Festiwal jest prowadzony i oceniany w następujących kategoriach:
a)  klasy I – III soliści i zespoły (do 10 osób)
b)  klasy IV – VII soliści i zespoły (do 15 osób)
Każda szkoła może zgłosić 1 solistę i 1 zespół w grupie klas I-III oraz
1 solistę i 1 zespół w grupie klas IV-VII.
Soliści i zespoły prezentują po 1 piosence o tematyce szkolnej.
Zaleca się wykonywanie piosenek z akompaniamentem na żywo lub a capella.
Dopuszczalny jest akompaniament nagrany na płycie CD.
Szkoła zapewnia nagłośnienie, odtwarzacz CD oraz pianino elektryczne.

Jury może przyznać nagrody za I, II, III miejsce w każdej kategorii. Jury zastrzega
sobie prawo do innego podziału nagród.
Członków jury zapewnia organizator (zawodowi muzycy, nauczyciele muzyki).
4. Kryteria oceny:
- Trafność doboru utworu.
- Wrażenie artystyczne.
- Czystość intonacji.
- Rytmiczność.
- Poprawna dykcja.
- Zgranie zespołu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 16.10.2017r.
Karty zgłoszeniowe należy składać osobiście, przesłać pocztą, faksem lub drogą
elektroniczną.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
ul. Kilińskiego 1
44-100 Gliwice
tel. 032-2304688
fax.032-2304688
email: sekretariat@zsp1.gliwice.eu
Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy:
Barbara Mrozowska             tel. 601923917
Krzysztof Białek
            tel. 692414385
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Karta
Zgłoszenia
Nazwa szkoły:
Adres:
Telefon:
Opiekun:
Telefon:
Kategoria I – III
Tytuł piosenki i
autorzy

Solist
a

Nazwisko i imię

Zespó
ł

Nazwa zespołu ilość osób
(do 10)

Tytuł piosenki
i autorzy

Kategoria IV - VII
Tytuł piosenki i
autorzy

Solist
a

Nazwisko i imię

Zespó
ł

Nazwa zespołu ilość osób
(do 15)

Tytuł piosenki
i autorzy

Imię i nazwisko
opiekuna

Imię i nazwisko
opiekuna

Imię i nazwisko
opiekuna

Imię i nazwisko
opiekuna

Zgłoszenie ucznia na Festiwal jest jednoczesnym wyrażeniem zgody Rodziców
lub prawnych opiekunów na wykonywanie zdjęć podczas konkursu
oraz umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej ZS-P nr 1 w Gliwicach.

