DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!!!
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów we
Włocławku serdecznie zaprasza uczniów do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki
o Ruchu Drogowym „Uliczne sygnały”.

REGULAMIN
Termin i miejsce konkursu:
25 kwietnia (czwartek) o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Wieniecka 46 we
Włocławku
Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych.
Cele i założenia konkursu:
 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci,
 stworzenie możliwości prezentacji dokonań muzycznych dzieci,
 promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych,
 popularyzowanie wśród dzieci znajomości przepisów o ruchu drogowym,
 kształtowanie właściwych nawyków niezbędnych dla bezpiecznego i kulturalnego
uczestnictwa w ruchu drogowym.

Zasady uczestnictwa:
 każdą placówkę może reprezentować 2 solistów
 szkoła powinna przesłać informacje dotyczące danych osobowych każdego
uczestnika( imię i nazwisko, szkoła, klasa, wiek), jego opiekuna oraz tytuł
wykonywanej piosenki w formie mailowej na email: aniaw1@poczta.onet.pl,
 czas trwania piosenki – do 5 minut,
 piosenki powinny być wykonywane w języku polskim – tematyka dotycząca ruchu
drogowego,
 wymagane jest wykonanie utworu „na żywo”,
 rodzaje akompaniamentu: profesjonalne podkłady muzyczne CD, akompaniament
własny na żywo, akompaniament własny nagrany na CD,
 nagrania CD powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem wykonawców oraz
tytułem utworów, nie będą przyjmowane podkłady muzyczne na kasetach
magnetofonowych,
 organizatorzy dysponują instrumentem klawiszowym, nagłośnieniem oraz
możliwością podłączenia własnego instrumentu.

Jury konkursu będzie oceniać:





walory głosowe,
dobór repertuaru,
interpretację utworu,
ogólny wyraz artystyczny.

Decyzje jury są niepodważalne.
Nagrody:
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, laureaci I, II, III miejsc dyplomy oraz
nagrody rzeczowe. Natomiast opiekunowie wykonawców otrzymają podziękowania za
przygotowanie uczniów do konkursu.
Zgłoszenia w formie mailowej należy przesłać do 12 kwietnia 2019 roku na email:
aniaw1@poczta.onet.pl.
lub faxem na nr: (54) 426 91 82 lub (54) 236 09 15
Sprawy organizacyjne:





kolejność występu ustala organizator,
uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt,
wszelkich informacji udzielają organizatorki konkursu:
Pani Anna Puchalska – Tel. 793 090 578,
Pani Donata Bogalecka – 502 – 032 – 122
Pani Dorota Wasilewska – 506 – 557 – 185
 każdy z uczestników konkursu ma obowiązek dostarczenia zgody na wykorzystanie
danych osobowych na potrzeby konkursu.
Organizatorzy:
Anna Puchalska – wychowawca
Donata Bogalecka – pedagog specjalny
Dorota Wasilewska – wychowawca

mgr Dorota Grzybowska
............................................
(Dyrektor szkoły)

CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA!

KARTA ZGŁOSZENIA „Uliczne sygnały”
UCZEŃ.............................................................................................................................
/Imię i nazwisko/

/klasa/

.......................................................................................................................................................................
/tytuł utworu, nazwa wykonawcy/

.......................................................................................................................................................................
/rodzaj akompaniamentu/

OPIEKUN.........................................................................................................................
/Imię i nazwisko/

.....................................................
/pieczęć szkoły zgłaszającej/

...........................................................
/pieczęć i podpis dyrektora/

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby
organizacyjne konkursu ( zgodnie z ustawą z 29. 08. 97 o ochronie danych osobowych, DZ.
U. 1997 Nr 133, poz. 833).
................................................
/podpis opiekuna/

......................................................
/podpis uczestnika/

