MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 6
01-451 Warszawa, ul. J. Brożka 26
tel./fax 22 836 78 73
e-mail: sekretariat.mos6@edu.um.warszawa.pl

„Niech melodia świąteczna niesie się po świecie…”

Konkurs jest organizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 w Warszawie,
ul. Jana Brożka 26,

Data imprezy: 6 grudnia 2016r., godz.: 12:00
Miejsce imprezy: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 w Warszawie, ul. Jana Brożka 26,

Cele:
1.
2.
3.
4.
5.

Wzmocnienie uczuć patriotycznych i więzi z tradycjami narodowymi wśród młodzieży.
Upowszechnianie kultury obcych krajów.
Stworzenie możliwości zaprezentowania swoich talentów muzycznych i wokalnych.
Zaproponowanie nowych możliwości edukacji w zakresie języków obcych poprzez muzykę i
teksty obcojęzyczne.
Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i piosenek świątecznych.

Zasady udziału:
1.
Konkurs jest adresowany do młodzieży przebywającej w warszawskich środkach
socjoterapeutycznych i wychowawczych
2.
Kolędy lub piosenki świąteczne będą prezentowane w języku polskim i innym wybranym
języku obcym.
3.
Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 solistów i 1 zespół/duet
4.
Każdy z uczestników (solista lub zespół/duet) przygotowuje dwie kolędy/piosenki: jedną w
języku polskim, drugą w języku obcym.
5.
Czas występu (dwie piosenki / kolędy) nie może przekroczyć 8 minut.
6.
Utwór można wykonywać zarówno z własnym akompaniamentem jak i podkładem
muzycznym na płycie CD - na karcie zgłoszeń prosimy o podanie informacji na ten temat
(organizatorzy zapewniają nagłośnienie oraz sprzęt do odtwarzania płyt). W przypadku
korzystania z płyty CD uczestnik ma obowiązek dostarczenia jej wcześniej w celu
sprawdzenia możliwości i jakości nagrania. W wypadku, gdy tego nie zrobi, organizator nie
odpowiada za jakość nagrania. Płyta musi być podpisana: imię nazwisko wykonawcy lub
nazwa zespołu, tytuły utworów w prezentowanej kolejności. Płyta pozostaje do dyspozycji
organizatora aż do koncertu galowego.
7.
Wykonawców zgłaszanych do konkursu szkoła wyłania we własnym zakresie.
8.
Nad konkursem będzie czuwać jury, które wyłoni laureatów.
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Jury:
Uczestnicy będą oceniani przez rzetelne i obiektywne jury powołane przez Organizatora. W skład
jury będą wchodzili m in. nauczyciele i/lub lektorzy języków obcych oraz specjaliści z dziedziny
śpiewu i dykcji.

Kryteria oceny:
1.
Stopień trudności wybranych utworów
2.
Wykonanie
3.
Poprawność językowa
4.
Ogólne wrażenie artystyczne (rekwizyty, taniec, przebranie…)
Nagrody:
Jury przyzna nagrody za I, II i III miejsce w dwóch kategoriach :
1)
solista
2)
zespół/duet
Jury ma prawo do przyznania wyróżnień w przypadku bardzo wysokiego poziomu uczestników. Jury
ma prawo nie przyznać którejś nagrody w przypadku niskiego poziomu uczestników danej kategorii.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do Konkursu Kolędy i Piosenki Świątecznej „Niech melodia świąteczna niesie się po
świecie…” będą przyjmowane tylko na załączonym formularzu zgłoszeń (dwie wersje do wyboru:
kategoria solista i kategoria zespół/duet), który należy przesyłać w terminie do 30 listopada 2016r. na
adres: piosenka@opoczta.pl faxem nr 22 836-78-73.
Formularz i regulamin niniejszego konkursu są dostępne do pobrania na stronie internetowej:
www.mos6.edu.pl w zakładce „konkursy”

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć z konkursu na stronach internetowych
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
WARSZAWSKI KONKURS KOLĘDY I PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ
„Niech melodia świąteczna niesie się po świecie…”

KATEGORIA SOLISTA
Proszę wypełnić pismem drukowanym.
Imię i nazwiska ucznia: …...................................................................................
Adres i nazwa szkoły zgłaszającej:
….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................. .............................................................................................................
tel. (+ kierunkowy) i/ lub tel. kom, e- mail:
………..................................................................................................................... …...........................
Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) przygotowującego do udziału w konkursie:
……….....................................................................................................................................................
Tytuły kolęd/ piosenek – język
1. …………………………………………….. – język polski
2. …………………………………………….. – język ………………………..
Imię i nazwisko dyrektora szkoły:
….............................................................................................................................................
Akompaniament własny / płyta* ............................................................................................

…...................................
miejscowość i data

…............................................
pieczęć instytucji i podpis dyrektora
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
WARSZAWSKI KONKURS KOLĘDY I PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ
„Niech melodia świąteczna niesie się po świecie…”
KATEGORIA DUET/ZESPÓŁ
Proszę wypełnić pismem drukowanym.
Nazwa zespołu/duetu : …...................................................................................
skład zespołu/duetu: …..........................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
Adres i nazwa szkoły zgłaszającej:
….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................. ..........................................................................
tel. (+ kierunkowy) i/ lub tel. kom, e- mail:
………..................................................................................................................... ….......
Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) przygotowującego do udziału w konkursie:
……….........................................................................................................................................
Tytuły kolęd/ piosenek – język
1. ………………………………………….. – język polski
2. ………………………………………….. – język ………………………….
Imię i nazwisko dyrektora szkoły:
….............................................................................................................................................
Akompaniament własny / płyta* ...........................................................................

…........................................
miejscowość i data

…..........................................
pieczęć instytucji i podpis dyrektora
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