REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNYCH ELIMINACJI DO IX MIEJSKIEGO
KONKURSU PIOSENKI ROSYJSKIEJ «ПУСТЬ МУЗЫКА ИГРАЕТ»
1 Cele Konkursu


stworzenie możliwości pogłębiania zainteresowań oraz doskonalenia umiejętności
językowych i artystycznych dzieci i młodzieży,



zapoznanie z dorobkiem twórców rosyjskiej sceny muzycznej,



popularyzacja języka rosyjskiego i rosyjskiej kultury,



kształtowanie postawy otwartości, ciekawości i tolerancji wobec innych narodów ich
kultury i języka.

2 Przedmiot prezentacji
 wybrana dowolna piosenka rosyjska w oryginale zaprezentowana przez solistę lub
zespół,


utwór może być wykonany a'cappella lub z akompaniamentem bądź z podkładem
muzycznym.

3 Warunki zgłoszenia
 kartę zgłoszenia i podkład muzyczny (na płycie CD, podpisanej imieniem i nazwiskiem
wykonawcy, klasą oraz tytułem piosenki) należy dostarczyć do nauczyciela języka
rosyjskiego (Paulina Derpeński) lub przesłać na adres: paulinachodakowska@wp.pl
 podpisane karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie uczestników podczas przeglądu,
 podpisując kartę zgłoszenia, uczestnik/opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych; Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami i wyraża zgodę na nieodpłatną,
nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację zdjęć i nagrań wideo uczestników i
zwycięzców Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
4 Kryteria oceny
Jury oceniać będzie:
 umiejętności wokalne,


poprawność językową i fonetyczną,



dobór repertuaru,



interpretację utworu,
ogólny wyraz artystyczny (aranżację, choreografię, prezencję).

5 Termin:
Wewnątrzszkolne eliminacje odbędą się: Luty 2022 (dokładny termin zostanie
podany w styczniu)

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
Dane uczestnika:
Imię i nazwisko solisty:
………………………………………………………………………………………

Klasa:
……………………………………………………………………………………..

Szczegóły prezentacji:
Tytuł utworu oraz wykonawca (w oryginale)
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Wykonanie:
a’capella/ podkład muzyczny/ akompaniament (proszę podać rodzaj instrumentu)
………………………………………………………………………………………..
3-4 zdania na temat wybranego utworu w języku polskim lub rosyjskim
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...

Zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych Uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu .

……………………………………………………………...
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

