REGULAMIN
Festiwalu Muzycznego MAŁA LINGUA

ORGANIZATOR:
MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE ogólnopolska sieć języków obcych dla dzieci i
młodzieży, Grupa PWN, ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa oraz Licencjonowane szkoły
MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE prowadzące działalność na terenie całej Polski.
I. CELE KONKURSU
1. Wyłonienie muzycznie utalentowanych dzieci do udziału w nagraniu nowej płyty
Blabbersów (nowa publikacja dydaktyczna w Sieci);
2. Promocja Szkół wspierających uzdolnienia uczniów i promocja Szkół
wspierających uzdolnienia uczniów;
3. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych dzieci i młodzieży;
4. Propagowanie nauki języków obcych poprzez stosowanie motywujących form
rozwijania kompetencji językowych;
5. Promocja Szkół wspierających uzdolnienia uczniów;
6. Integracja uczniów szkół uczących się języków w ogólnopolskiej sieci MAŁA
LINGUA & LINGUA TEENS SPACE.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest adresowany do wszystkich dzieci i młodzieży w kategoriach
wiekowych 3-5 lat, 6-9 lat, 10-12 lat, 13-18 lat t zamieszkałych na terenie całej
Polski.
2. Konkurs ma charakter przeglądu tylko w kategorii soliści.
III. ETAPY PRZEBIEGU KONKURSU
Etap 1– ZGŁOSZENIA
1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz dostępny jest na stronie
internetowej malalingua.com.pl/casting
(http://www.malalingua.com.pl/casting#formularz-zgłoszeniowy) oraz w
sekretariatach Licencjonowanych szkół MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE.
Adresy szkół dostępne są na stronie internetowej www.malalingua.com.pl/naszefilie. Formularz powinien być wypełniony i podpisany przez pełnoletniego
opiekuna/Rodzica.
2. Pojawienie się na Festiwalu Muzycznym w lokalnej Licencjonowanej szkole języków
obcych MAŁA LINGUA i wykonanie swojej piosenki w ramach konkursu.
3. Repertuar zależy od inwencji twórczej uczestnika konkursu i podlega ocenie.
4. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.
5. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
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Etap 2 – KONKURS
1. Organizacja konkursu i wytypowanie zwycięzców do nagrania najnowszej płyty MAŁA
LINGUA przez filie MAŁA LINGUA.
2. Szczegóły konkursu dostępne są w sekretariatach Filii MAŁA LINGUA Licencjonowanych szkół MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE oraz na stronach
internetowych Filii pod adresem http://www.malalingua.com.pl/nasze-filie
Etap 3 – NAGRANIE PŁYTY
1. Nagranie płyty z udziałem wszystkich zwycięzców lokalnych konkursów wytypowanych
przez Filie MAŁA LINGUA.
2. Nagranie płyty odbędzie się w Warszawie w maju 2017, a kolejnych w roku szkolnym
2017/18. O szczegółach i miejscu nagrania Rodzice/Opiekunowie będą poinformowani
oddzielnym listem przed terminem nagrania.
IV. JURY, OCENA, NAGRODY
1. Organizator powoła Jury, w składzie którego znajdą się:
 muzyk;
 nauczyciele języka angielskiego;
 właściciel i /lub przedstawiciel Licencjonowanej szkoły MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS
SPACE.
2. Ocenie podlegać będą:
 dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy,
 strona muzyczno-wokalna (walory głosowe, muzykalność),
 poprawność językowa,
 interpretacja prezentowanych utworów,
 ogólny wyraz artystyczny.
3. Jury może przyznać:
 dowolną liczbę zwycięzców,
 wyróżnienia.
4. Decyzje Jury są ostateczne.
5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy dyplomy
i uczestnictwo w nagraniu profesjonalnej płyty MAŁA LINGUA.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników
konkursu, nagraniami, zdjęciami.
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