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Serdecznie zapraszamy 
uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do wzięcia udziału
 w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE WOKALNYM
 pod hasłem:
                 	,,Świat muzyką malowany"

Cele konkursu:
·	kształtowanie więzi ze środowiskiem przyrodniczym i odpowiedzialności za jego stan
·	zachęcanie dzieci do przedstawiania własnych pomysłów muzycznych w zgodzie z naturą
·	rozwijanie kultury muzycznej oraz wrażliwości na otaczający nas świat
·	promowanie młodych talentów muzycznych



Regulamin konkursu:
·	Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych ( IV-VIII). 
·	Uczestnik konkursu ma za zadanie nagrać piosenkę inspirowaną tematyką ekologiczną  na dowolną znaną melodię. Nagrania można dokonać za pomocą telefonu komórkowego w formie audio lub video. Wybrany tekst może być prozą lub fragmentem poezji                o tematyce przyrodniczej. Dopuszcza się piosenki autorskie z własnym tekstem i melodią.
·	Przesłanie nagrania do koordynatora konkursu może odbyć się w dowolnej formie m.in. telefon komórkowy, poczta elektroniczna, listownie na adres szkoły, messenger, WhatsApp.
·	Każde nagranie należy opatrzyć następującymi danymi: imię i nazwisko autora, klasa, źródło inspiracji tekstu i melodii piosenki, adres i telefon szkoły, imię i nazwisko, telefon kontaktowy nauczyciela - opiekuna.
·	Utwory należy dostarczyć do 31.05.2022 r.

·	Dane organizatora:
      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego
15-893 Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 25
Telefon : 857420304 ;e-mail : szp2@bialystok.home.pl
Tel. koordynatora : Joanna Kruk 502544930
·	Organizator zastrzega prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych na konkurs utworów w ramach promowania Forum Młodych Ekologów.
·	Utwory przechodzą na własność organizatorów z zachowaniem praw autorskich              w przypadku dalszego ich wykorzystania.
·	Do każdego utworu należy dołączyć oświadczenie rodziców/opiekunów zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku dziecka               w materiałach promujących XIII Forum Młodych Ekologów ( Załącznik 1).
·	Nadesłanie utworów jest równoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu.

Kryteria oceny utworów konkursowych 
·	Zgodność z tematem
·	Oryginalność prezentowanych utworów
·	Walory muzyczne 
·	Wyraz artystyczny zaprezentowanego utworu
·	Poprawność językową i fonetyczną wykonywanego tekstu piosenki
·	Emisję, dykcję, intonację i interpretację 

	Przekazanie dyplomów i nagród laureatom nastąpi w Szkole Podstawowej nr 2                 w Białymstoku (odbiór osobisty) lub za pośrednictwem poczty po uzgodnieniu telefonicznym  z organizatorem. 

					Życzymy powodzenia! Czekają atrakcyjne nagrody.

                                           					  Koordynatorzy konkursu: 
                                             					  Joanna Kruk
                                              					  Dorota Mierzwińska
						
                                              
                                         












