
REGULAMIN

I GMINNEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

W SZAFLARACH

INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem  I  Gminnego  Przeglądu  Piosenki  Angielskiej  w  Szaflarach  jest
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.

2. I Gminny Przegląd Piosenki Angielskiej odbędzie się w sobotę 30 kwietnia 2016,
podczas  trwania  Majówki  organizowanej  wspólnie  z  kompleksem geotermalnym
„Gorący Potok”.

3. Wydarzenie  będzie  miało  miejsce  na  placu  obok  Urzędu  Gminy  Szaflary,  
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary.

CELE PRZEGLĄDU

1. Motywowanie dzieci i młodzieży do doskonalenia umiejętności językowych.

2. Kształcenie postaw czynnego uczestnictwa w kulturze.

3. Stworzenie możliwości pogłębiania zainteresowań dzieci i młodzieży.

4. Prezentacja uzdolnień językowych i wokalnych.

5. Krzewienie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na muzykę.

6. Promocja sztuki wokalnej jako środka wyrazu artystycznego.

7. Popularyzacja dorobku muzycznego krajów anglojęzycznych.

8. Promowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży w pozalekcyjnych formach zajęć jako 
szansy na rozwijanie swoich zainteresowań i talentów, np. zespół wokalny.

9. Kształtowanie w uczestnikach Przeglądu poczucia własnej wartości.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Przeglądu mogą być uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych oraz 1-3
szkół gimnazjalnych z Gminy Szaflary.

2. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przygotowanie dwóch piosenek w 
języku angielskim. Czas wykonania piosenek nie może przekroczyć 8 min.
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3. Zgłoszenie  uczestnictwa  w  Przeglądzie  następuje  poprzez  dostarczenie
wypełnionego  Formularza  Zgłoszeniowego  do  dnia  22  kwietnia  2016  roku  (tj.
piątek) do godziny 15:00, do biura Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
w  Szaflarach,  ul.  Zakopiańska  18,  34-424  Szaflary  lub  przesłanie  pocztą
elektroniczną na adres  gckpit@szaflary.pl bądź tradycyjną z dopiskiem I Gminny
Przegląd Piosenki Angielskiej.

4. Uczestnicy dostarczają do dnia 22 kwietnia 2016 roku płytkę CD (dopuszczalne są

tylko  półplaybacki).  Płytę  należy  opisać,  podając:  tytuły  piosenek,  imię/imiona  i

nazwiska wykonawców. Dopuszczalny jest także występ z własnym instrumentem. 

5. W Przeglądzie biorą udział soliści, duety, zespoły wokalne oraz instrumentalno-
wokalne.

6. Zespoły mogą liczyć maksymalnie 10 osób (tyle osób może być na scenie). 
Tancerze, osoby tworzące chórki są wliczane do zespołu.

7. Zgłoszenie kandydata/ów jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Przeglądu.

8. Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika Przeglądu.

9. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.

10.Nie dopuszcza się występów a cappella.

KRYTERIA OCENIANIA

• dobór repertuaru do możliwości wokalnych i językowych wykonawców,

• fonetyczna i leksykalna poprawność śpiewanego tekstu,

• estetyka i dostosowanie ubioru do prezentowanego utworu,

• inscenizacja ruchowa, ruch i obycie sceniczne,

• feeling (wyrażanie emocji), interpretacja piosenek,

• ogólny wyraz artystyczny.

NAGRODY

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Przewidziana jest również Nagroda 

Publiczności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy z chwilą zgłoszenia chęci udziału w  Przeglądzie wyrażają zgodę na 

wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w Formularzu 

Zgłoszenia.

2. Organizatorzy przewidują uroczyste wręczenie nagród po zakończeniu Przeglądu. 
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć uczestników w 

materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych www.gckpit.szaflary.pl, 

www.szaflary.pl oraz na funpage'u portalu społecznościowego Faceboook, 

publikowanych przez Organizatora, a także stron i publikacji patronów medialnych 

wydarzenia. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i lokalizacji Przeglądu bez 
podania przyczyny. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Przeglądu bez podania przyczyny.

6. Wyniki Przeglądu zostaną opublikowane na stronie www.gckpit.szaflary.pl oraz na 

funpage'u portalu społecznościowego Facebook.

KONTAKT DO ORGANIZATORA

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach

ul. Zakopiańska 18

34-424 Szaflary

tel: 18 27-547-23

e-mail: gckpit@szaflary.pl
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