XI EDYCJA KONKURSU
ANGIELSKIEJ PIOSENKI DZIECIĘCEJ

YOU CAN SING

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie
Wydawnictwo Macmillan
Serdecznie zapraszamy na Międzyszkolny Konkurs Angielskiej Piosenki Dziecięcej
You Can Sing, który odbędzie się dnia 4 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 34
im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie. Konkurs jest przeznaczony dla wychowanków
przedszkoli oraz uczniów klas I–III szkół podstawowych województwa lubelskiego.
Zadaniem uczestników jest zaśpiewanie piosenki w języku angielskim. Wymagane jest,
aby piosenka pochodziła z repertuaru dziecięcego. W konkursie mogą wziąć udział soliści
i zespoły wokalne (do 5 osób).
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację
wyników oraz zdjęć na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 34 w Lublinie.
Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych uzyskane od Uczestników Konkursu
będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatora Konkursu wyłącznie na zasadach
określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia
2016 roku. Popisaną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę na przetwarzanie
i publikację danych osobowych uczestnicy przesyłają mailem/faxem razem
ze zgłoszeniem.

Cele konkursu:
-

Kształcenie wymowy oraz wzbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego
Propagowanie śpiewu, jako formy wyrażania siebie
Rozwijanie słownictwa
Zintegrowanie środowiska anglistów województwa lubelskiego

Termin i miejsce:
1.I Etap – odbywa się w poszczególnych placówkach i ma na celu wyłonienie ich
reprezentantów – do 22 marca 2019r.
2.II Etap – konkurs międzyszkolny – 4 kwietnia 2019r. - Szkoła Podstawowa nr 34
im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie
Nazwiska finalistów etapów odbywających się w poszczególnych placówkach oraz zgody
na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres szkoły, można je też
dostarczyć faxem (81)7418906 lub mailem (poczta@sp34.lublin.eu) do dnia 29 marca 2019r.
Formularz zgłoszeniowy oraz zgoda na przetwarzanie danych w załącznikach.

Organizacja:
1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
- I Etap - organizowany przez nauczycieli danej placówki w dowolnej formie i terminie,
nie przekraczającym 22 marca 2019 r. Liczba utworów wytypowanych przez placówkę
do II etapu nie może przekraczać trzech.
- II Etap – Konkurs „You Can Sing” - organizowany przez Szkołę Podstawową nr 34
im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie – 4 kwietnia 2019r.
a) Uczestnicy przygotowują do wykonania jedną piosenkę w języku angielskim.
b) Czas trwania występu nie może przekraczać 3 minut.
c) Wymagane jest, by piosenka pochodziła z kanonu piosenek dziecięcych.
d) Uczestnicy mogą śpiewać z podkładem muzycznym z płyty, a cappella lub osobą
akompaniującą.
e) Mile widziane jest przebranie nawiązujące do charakteru utworu.
f) Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i mikrofony.
2. Do udziału w konkursie zapraszamy:
 solistów
 zespoły wokalne (do 5 osób)
3. Jury będzie oceniało:
 walory głosowe
 interpretację
 ciekawy dobór repertuaru
 muzykalność i poczucie rytmu
 dykcję i poprawność językową
 dobór stroju do charakteru utworu
 ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody:
Na zwycięzców konkursu czekają dyplomy i nagrody.
Werdykt Jury /zawierający nazwiska laureatów i wyróżnionych w konkursie/ zostanie
opublikowany na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 34 w Lublinie. Na stronie
internetowej szkoły organizatora konkursu zamieszczone zostaną również zdjęcia
z występów w konkursie głównym 'You Can Sing '/II etap/.
Organizatorzy: p. Joanna Kolibska- Chilimoniuk, p. Monika Biszczanik, p. Marta Januszkiewicz, p. Agnieszka
Kruzel.

