Szkoła

Podstawowa

Nr

4

im.

Jana

Pawła

II

w

Łańcucie

oraz Szkoła Językowa CoolSchool serdecznie zapraszają dzieci
i młodzież ze szkół podstawowych z powiatu łańcuckiego do wzięcia
udziału w VIII Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej „You Can
Sing – Po prostu śpiewaj”, który odbędzie się 30 maja 2022 r.
o godz. 10:15 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4.

Załączniki:
● Regulamin konkursu

●

Karta zgłoszeniowa

REGULAMIN VIII POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI
ANGIELSKIEJ „YOU CAN SING – PO PROSTU ŚPIEWAJ”

I. CELE KONKURSU
1. Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań językowych.
3. Doskonalenie znajomości języka angielskiego.
4. Nawiązanie przez dzieci kontaktów z rówieśnikami z innych szkół.

II. ORGANIZATORZY KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie oraz
Szkoła Językowa CoolSchool w Łańcucie.

III. ADRESACI KONKURSU
Szkołę może reprezentować 1 solista z każdej kategorii wiekowej:
- kl. 1-3 szkoły podstawowej;
- kl. 4-6 szkoły podstawowej;
- kl. 7-8 szkoły podstawowej.

IV. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
Szkoła, która chce wziąć udział w konkursie, powinna przesłać uzupełnioną kartę zgłoszenia
(załącznik) na adres Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie, faksem
(17-225-00-80) lub mailem na adres: beatapacia@coolschool.szkola.pl z dopiskiem ‘You Can
Sing’ w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2022 r.
Opiekunowie zgłaszający uczniów zobowiązani są do przesłania drogą mailową podkładu
muzycznego lub dostarczenia płyty CD / pen drive’a (do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana
Pawła II w Łańcucie) z wersją instrumentalną do 25 maja 2022 r. Nośniki danych będą
do odebrania w dniu konkursu. Dopuszczalny jest również akompaniament na żywo.

V. MIEJSCE I TERMIN KONKURSU
Konkurs odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie
30 maja 2022r. (poniedziałek) o godzinie 10:15.

VI. PRZYZNAWANIE MIEJSC I OGŁASZANIE WYNIKÓW
Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy zajęli miejsca I - III. Dodatkowo,
przyznawane są wyróżnienia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone bezpośrednio po zakończeniu
konkursu, a lista laureatów oraz zdjęcia zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły
podstawowej: www.sp4lancut.pl oraz szkoły językowej: www.coolschool.szkola.pl, a także na
fanpage’u obu Szkół.

VII. KOMISJA KONKURSOWA
● Komisję konkursową tworzą powołani nauczyciele w tym nauczyciele języka angielskiego
oraz muzyki, a także lektor Szkoły Językowej CoolSchool.
● Komisja konkursowa przy ocenie indywidualnych występów będzie brała
pod uwagę następujące kryteria:
- poprawność wymowy
- dobór repertuaru dostosowanego do możliwości wykonawcy/uczestnika
- czystość intonacyjna
- ogólne wrażenie artystyczne
Wszelkich dodatkowych informacji udziela organizatorka – Beata Pacia (beatapacia@coolschool.szkola.pl)

Dane kontaktowe:
● Szkoła

Podstawowa

Nr

4

● Szkoła Językowa CoolSchool

im. Jana Pawła II

w Łańcucie

ul. Kochanowskiego 6

www.coolschool.szkola.pl

www.sp4lancut.pl

kontakt@coolschool.szkola.pl

tel./fax. (17) 225 00 80

KARTA ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko uczestnika,

Tytuł piosenki

Imię i nazwisko

klasa

opiekuna

Nazwa i adres szkoły:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Telefon szkoły: ..........................................................................................................................

....................................................

............................................

miejscowość i data

podpis
pieczęć szkoły

