XIX REJONOWY PRZEGLĄD
PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
W JĘZYKU ANGIELSKIM
THANK YOU FOR THE MUSIC
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów byłego
województwa legnickiego.
Eliminacje odbędą się w sobotę 11. marca 2017r. o godz. 10.00 w auli Salezjańskiego
Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie, natomiast Koncert Laureatów odbędzie się w czwartek
16. marca 2017r. o godz. 10.00 w Centrum Kultury Muza w Lubinie.

I MIEJSCE W KATEGORII GIMNAZJÓW 1000 ZŁ
I MIEJSCE W KATEGORII SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1000 ZŁ
II MIEJSCE W KATEGORII GIMNAZJÓW 500 ZŁ
II MIEJSCE W KATEGORII SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 500 ZŁ
III MIEJSCE W KATEGORII GIMNAZJÓW 300 ZŁ
III MIEJSCE W KATEGORII SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 300 ZŁ
Regulamin uczestnictwa.
1. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach : soliści i zespoły szkół gimnazjalnych,
soliści i zespoły szkół ponadgimnazjalnych.
2. Uczestnicy przygotowują na przesłuchanie 1 piosenkę, która będzie również wykonywana w finale.
Piosenka musi być w języku angielskim, z akompaniamentem własnym (1-3 instrumenty „na żywo”)
lub z przygotowanym we własnym zakresie półplaybackiem (na płycie kompaktowej lub minidysku,
bez pendrive'ów). Na płycie powinien znajdować się wyłącznie wykonywany utwór. Wraz ze
zgłoszeniem należy przesłać tekst oraz autora wykonywanej piosenki.
3. Czas trwania występu nie może przekroczyć 5 - 7 minut.
4. Wypełnione karty zgłoszenia należy składać do dnia 6. marca 2017r. osobiście w sekretariacie SLO
oraz przesłać drogą mailową na adres SLO liceum-lubin@salezjanie.pl, faxem: 76 8443960 lub
pocztą.
5. Zgłoszenia muszą zawierać informacje dotyczące wymogów nagłośnienia.

Kryteria oceny i nagrody.
1. Prezentacje konkursowe oceniać będzie niezależne i kompetentne jury.
2. Przy ocenie brane będą pod uwagę: walory głosowe, dobór repertuaru, poprawność językowa,
dykcja i interpretacja utworu.
3. Laureaci i finaliści otrzymają atrakcyjne nagrody.
4. Decyzje jury są ostateczne.
5. przewidywane są również nagrody specjalne i wyróżnienia oraz nagroda publiczności.

Uwagi organizacyjne.
1. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i odtwarzający.
2. W trakcie eliminacji uczestnicy otrzymają skromny poczęstunek.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania produkcji konkursowych dla
potrzeb promocji Przeglądu.
4. Opiekunowie oraz wykonawcy są proszeni o podanie swojego numeru kontaktowego na karcie
zgłoszenia uczestnika.

