MIEJSKI KONKURS WOKALNY

„O CZYSTYM POWIETRZU W RYTMIE
HITÓW NA CZASIE”
realizowany w ramach Bydgoskiego Grantu Ekologicznego
„Zadbaj o czyste powietrze dla nas i przyszłych pokoleń“
Adresaci konkursu: Uczniowie miasta Bydgoszcz z klas IV – VII.
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 56 w Bydgoszczy, ul. Bośniacka 3, tel. 52 371 28 10.
Współorganizatorzy:




Rada Osiedla Wzgórze Wolności
Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Bydgoszczy.

Cele konkursu:






Popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży.
Możliwość prezentacji ulubionych przebojów we własnej aranżacji.
Promowanie młodych talentów.
Kształcenie postaw proekologicznych.
Rozbudzanie kreatywności.

Regulamin konkursu:
1. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne napisanie tekstu piosenki do
istniejącego utworu muzycznego: piosenki, przeboju wokalnego lub podkładu
instrumentalnego oraz przysłanie tego wykonania na płycie CD.
2. Tekst musi dotyczyć zanieczyszczania i sposobów ochrony powietrza.
3. Autor (lub autorzy - max 2 osoby w zespole) tekstu utworu musi być jednocześnie
wykonawcą piosenki.
4. Wykonanie może być a capella lub w oparciu o gotowy podkład instrumentalny.
5. Płyta musi być opatrzona nazwiskiem i imieniem autora, adresem szkoły, numerem
telefonu. Prosimy również o podanie imienia i nazwiska nauczyciela – opiekuna pracy
i e-mail kontaktowy. Do płyty należy dołączyć tekst napisanej przez siebie piosenki oraz
nazwę przeboju, do którego została napisana.

6. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć „Oświadczenie o wyrażenie zgody na

przetwarzanie danych osobowych” podpisane przez rodzica uczestnika konkursu.
Druk oświadczenia do pobrania na stronie: www.sp56bydgoszcz.edupage.org
7. Prace należy przesłać w terminie do dnia 10.10.2017 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Bośniacka 3, 85-162 Bydgoszcz, z dopiskiem „O CZYSTYM POWIETRZU W RYTMIE HITÓW NA CZASIE”
8. Płyty nie będą zwracane autorom.
9. Laureaci wystąpią na uroczystym podsumowaniu konkursu i wręczeniu nagród, które
odbędzie się w ostatnim tygodniu października br. w Szkole Podstawowej nr 56 w
Bydgoszczy. O dokładnej dacie i godzinie powiadomimy tydzień wcześniej e- mailem.

Organizatorzy:
Ewa Kolenda,
Violetta Majewicz
Agnieszka Płotnicka
Ewa Grobelna-Łysy
Anna Galwas (e-mail kontaktowy:
anna.galwas@wp.pl)

