
REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI NIEMIECKOJĘZYCZNEJ 
“JEDER KANN SINGEN”

I. CELE KONKURSU:
 propagowanie nauki języka niemieckiego oraz kultury języka i żywego słowa,
 kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i języka,
 rozwijanie umiejętności zdrowej rywalizacji,
 przygotowanie młodzieży do wystąpień publicznych.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W konkursie uczestniczą uczniowie szkół gimnazjalnych indywidualnie lub grupowo.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 17.05.2016 r. (wtorek) czytelnie wypełnionej karty 

zgłoszeń na adres: zeromski_konkurs@wp.pl z dopiskiem: k  onkurs piosenki niemieckojęzycznej.
3. Zadeklarowany na karcie zgłoszeń utwór nie może być zmieniany.
4. Uczestnicy zobowiązani są do przyniesienia ze sobą podkładu muzycznego - wersji instrumentalnej utworu. 

Podkład muzyczny należy nagrać na płytę CD i podpisać (imię i nazwisko uczestnika, szkoła, tytuł utworu).
5. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swojego wizerunku na stronie zeromski.czest.pl 

oraz na www.facebook.com/ZeromTv/.

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU:

1. Konkurs odbędzie się dnia 25 maja 2016 roku (środa), w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
im S. Żeromskiego, Al. Niepodległości 16/18.

2. Uczestnicy wraz z opiekunami zobowiązani są do zarejestrowania się przy wejściu szkoły, w godz.: 9:00-9:30. 
Podczas rejestracji należy przekazać osobie upoważnionej płytę CD z nagranym podkładem muzycznym.

3. Konkurs rozpocznie się o godz.: 10:00.
4. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w tym samym dniu.
5. Uczestników konkursu oceniać będzie jury złożone z muzyków i germanistów.
6. Oceniane będą:

 interpretacja utworu,
 umiejętności wokalne,
 poprawność językowa, 
 wizerunek sceniczny,
 ogólny wyraz artystyczny.

7. Końcowa ocena występu jest sumą ocen jurorów.
8. Obrady jury są tajne. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
9. Ewentualne pytania prosimy kierowaĆ do organizatorów na adres: zeromski_konkurs@wp.pl 

IV. NAGRODY:

1. Laureaci konkursu zostaną wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
2. Uczestnicy i nauczyciele - opiekunowie otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w konkursie.

ORGANIZATORZY:

mgr Joanna Kramer
mgr Klaudia Nowicka
mgr Janusz Posturzyński
mgr Dorota Wójcik


