II PODKARPACKI FESTIWAL PIOSENKI EUROPEJSKIEJ
RZESZÓW 2016
ORGANIZATOR:
Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka
ul. Szopena 13, 35-055 Rzeszów
tel. (17) 748 26 50 lub 782 675 562
e-mail: festiwal-piosenki-europejskiej@gim2.rzeszow.pl
CELE FESTIWALU:





Popularyzacja muzyki europejskiej
Przybliżenie kultury muzycznej krajów europejskich
Propagowanie nauki języków obcych poprzez muzykę
Promowanie aktywności artystycznej młodzieży

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:
Termin Festiwalu: 13.05.2016 r. godz. 11.00
Miejsce: Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie, ul. Szopena 13
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Uczestnikami festiwalu są wokaliści – uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu województwa
podkarpackiego.
 Forma wokalna – solista.
 Wykonawcy przygotowują piosenkę w językach obcych do wyboru: angielskim, francuskim,
niemieckim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim.
 Uczniowie przygotowują dwie piosenki (o zróżnicowanym charakterze) pochodzące z krajów
europejskich – wybierają jedną z nich do wykonania.
 Uczestnicy wykonują piosenki do podkładu muzycznego zamieszczonego na płycie CD (format audio),
który należy dostarczyć opisany w dniu festiwalu.
 Zgłoszony utwór nie może być zmieniony w dniu przesłuchań.
 Podpis na karcie zgłoszeniowej potwierdza zapoznanie się z regulaminem festiwalu.
 Czas występu nie może przekroczyć 5 min.
 Z każdej szkoły w festiwalu może wziąć udział tylko dwóch uczestników.
 Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać do 6 maja 2016 r. na adres organizatora pocztą
tradycyjną lub mailową:
Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka
ul. Szopena 13, 35-055 Rzeszów
tel. (17) 748 26 50 lub 782 675 562
e-mail: festiwal-piosenki-europejskiej@gim2.rzeszow.pl
SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Osoby biorące udział w festiwalu przyjeżdżają na koszt własny.
W trakcie trwania imprezy uczestnicy przebywają pod opieką swoich nauczycieli.
Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający.
Organizator nie zapewnia żadnych instrumentów – uczestnik śpiewa do podkładu muzycznego
nagranego w systemie audio.
 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
 Wszystkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozpatrywane będą przez przewodniczącego jury.





PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora wizerunku oraz zdjęcia wykonanego
podczas imprezy i przenosi na organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie

prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem oraz zdjęciem. Powyższe prawa przechodzą na
organizatora z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w imprezie.
JURY:
 W składzie jury znajdować się będą muzycy-artyści i nauczyciele języków obcych.
KRYTERIA OCENIANIA:






Walory głosowe
Muzykalność
Poprawność językowa
Interpretacja
Dobór repertuaru dostosowany do tematyki festiwalu

NAGRODY:
 Uczestnicy biorący udział w festiwalu otrzymują dyplomy i upominki.

