Zespół Szkół w Waganowicach
zaprasza uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej do udziału
w Międzyszkolnym Konkursie Młodych Talentów
obejmującym Konkurs Recytatorski i Festiwal Piosenki Dziecięcej

I.

Cele konkursu:

- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów edukacji
wczesnoszkolnej,
- rozwój zainteresowań czytelniczych,
- rozwój zainteresowań muzycznych, wokalnych,
- doskonalenie umiejętności pięknego operowania słowem,
- promowanie i artystyczna konfrontacja młodych talentów.
II.

Organizacja konkursu

1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla uczniów klas 1 – 3 szkół
podstawowych.
2. Każda szkoła może wytypować po 3 uczniów do konkursu recytatorskiego
i muzycznego. W przypadku szkół z większą ilością oddziałów liczba
zgłaszanych uczestników podwaja się.
3. Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej w terminie do 3 czerwca 2019 r.
4. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski odbędzie się 11 czerwca 2019 r.
w godzinach 900 – 1100 w Zespole Szkół w Waganowicach.
III.

Postanowienia szczegółowe

1. Konkurs recytatorski:
- Wszyscy uczestnicy przygotowują do oceny dwa utwory poetyckie autorstwa
Jana Brzechwy. Czas recytacji nie może przekroczyć łącznie 4 minut.
- Ocenie podlegać będą: dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe tekstu,
wymowa i intonacja oraz interpretacja tekstu.
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2. Konkurs muzyczny:
- Uczestnik konkursu przygotowuje do solowego zaśpiewania jedną piosenkę
z repertuaru dziecięcego dostosowanego do wieku uczestnika.
- Piosenkę można zaśpiewać a cappella lub z podkładem instrumentalnym
(akompaniator lub podkład instrumentalny). Niedozwolone są nagrania
z podkładem wokalnym.
- Podkłady instrumentalne powinny być na płycie CD lub pamięci USB.
- Ocenie podlegać będą umiejętności wokalne.
3. Postanowienia dotyczące przebiegu konkursów:
- Kolejność występu uczniów w konkursach zostanie wyznaczona w drodze
losowania.
- Uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane przez organizatorów
konkursu.
- Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom pamiątkowy a wyróżnieni
uczniowie nagrody rzeczowe.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i fragmentów
wystąpień uczestników na stronie internetowej szkoły i szkolnym profilu
Facebook.
- Każdy opiekun musi posiadać zgody rodziców/opiekunów na udział
w konkursie i zgody rodziców/opiekunów na przetwarzanie danych osobowych
i wizerunku (Załącznik 1).Zgody należy dostarczyć do organizatora w dniu
konkursu. Bez zgody uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w konkursie.
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