REGULAMIN
XX SANDOMIERSKI FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ 2019 r.

ORGANIZATOR:

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
w Sandomierzu
Rada Rodziców II LO, Starostwo Powiatowe
w Sandomierzu, Burmistrz Miasta Sandomierza.

WSPÓŁORGANIZATORZY:

TERMIN I MIEJSCE:

5 kwietnia (piątek) 2019 r. godz. 10.00,
Dom Katolicki w Sandomierzu

WARUNKI UDZIAŁU W FESTIWALU

1.

Uczestnicy Festiwalu proszeni są o przesłanie karty zgłoszenia
w formie papierowej, (dołączonej do regulaminu lub dostępnej na
stronie www.2lo.sandomierz.pl www.facebook.com/2losandomierz)
na adres organizatora: II LO im. Tadeusza Kościuszki w
Sandomierzu ul. Mickiewicza 9, 27-600 Sandomierz, do dnia 3
kwietnia 2019 r.

2.

Po 3 kwietnia 2019 r. zgłoszenia nie będą przyjmowane, nie
będą także uwzględniane zmiany repertuaru.

3.

Do karty zgłoszenia proszę dołączyć wydruk komputerowy tekstu
utworu oraz płytę z podkładem muzycznym w formacie CD AUDIO.

4.

Festiwal ma charakter imprezy jednodniowej.

5.

Z przyczyn niezależnych od organizatorów termin Festiwalu może
ulec zmianie.

6.

Uczestnikami Festiwalu mogą być uczniowie klas 7 i 8 szkół
podstawowych, gimnazjów i wszystkich klas szkół średnich powiatu
sandomierskiego.

7.

Każdy wykonawca prezentuje jeden utwór o łącznym czasie nie
dłuższym niż 5 minut.

8.

Tekst zgłoszonej piosenki nie może zawierać wulgaryzmów i treści
rasistowskich.

9.

Uczestnik biorący udział w Festiwalu, prezentuje jedną wybraną
piosenkę w języku angielskim. Dozwolony jest półplayback lub
zespół akompaniujący.

10.

Akompaniatorzy nie podlegają ocenie jury.

11.

Próby akustyczne odbędą się bezpośrednio przed Festiwalem,
w godz. 8:30 – 9:45. Próba solisty występującego bez
akompaniamentu
może
trwać
maksymalnie
2
minuty,
a z akompaniamentem 3 minuty.

12.

Dopuszcza się zgłoszenie dwóch reprezentantów ze szkół
podstawowych i gimnazjów i trzech ze szkół średnich.
II LO jako organizator może być reprezentowane przez
5 uczestników.

13.

Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania składu jury oraz
rozstrzygania spraw spornych nie ujętych w regulaminie.

14.

Dla zwycięzców Festiwalu przewidziane są statuetki, dyplomy
i nagrody rzeczowe.

15.

Nauczyciele przygotowujący uczestników
podziękowania od organizatorów.

16.

Dodatkowe
informacje
dostępne
są
na
stronie
www.2lo.sandomierz.pl www.facebook.com/2losandomierz oraz pod
adresem email: fpa.sandomierz@gmail.com

otrzymają

pisemne

KRYTERIA OCENY PREZENTOWANYCH UTWORÓW
Jury Festiwalowe oceniać będzie następujące walory wykonawcze:
muzykalność,
poprawność
językową,
poprawność
dykcji,
dobór
repertuaru, ogólny wyraz artystyczny. Jury zwracać będzie uwagę na
teksty i kompozycje własne.

