VIII Konkurs Świąteczny
Österreich Institut Wrocław / Zespół Szkół Urszulańskich / Biblioteka Austriacka we
Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego we Wrocławiu

zapraszają do udziału w

VIII KONKURSIE ŚWIĄTECZNYM

POD PATRONATEM KONSULATU REPUBLIKI AUSTRII
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach, które biegną niezależnie od siebie

1. KONKURS NA NIEMIECKOJĘZYCZNĄ PIOSENKĘ
ŚWIĄTECZNĄ
2. KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ
1. KONKURS NA NIEMIECKOJĘZYCZNĄ PIOSENKĘ ŚWIĄTECZNĄ
- konkurs odbywa się w auli Zespołu Szkół Urszulańskich we Wrocławiu, pl. Bpa Nankiera 16



W dniu 1 grudnia 2016 od godziny 11.00 – przedszkola oraz szkoły podstawowe;



w dniu 2 grudnia 2016 od godziny 11.00 – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

- koordynatorem konkursu jest Österreich Institut Polska we Wrocławiu, e-mail: wroclaw@oei.org.pl, tel:
71 344 71 13, fax: 71 344 71 14
- pytania techniczne prosimy kierować do Pani Wiesławy Jurasz, tel. 601 561 702, e-mail: wiesiajur@o2.pl
- każda ze szkół może wystawić do konkursu maksymalnie dwóch reprezentantów: jednego solistę oraz
jeden zespół lub dwóch solistów lub też dwa zespoły (czyli maksymalnie dwa utwory z jednej szkoły).
- zgłoszenia do konkursu w kategorii „piosenka świąteczna” należy kierować na FORMULARZU
ZGŁOSZENIOWYM drogą mailową do dnia 28 listopada 2016 do Österreich Institut we Wrocławiu:
wroclaw@oei.org.pl lub faksem: 71 344 71 14
- organizator konkursu zapewnia na miejscu sprzęt nagłaśniający, fortepian oraz sprzęt do odtwarzania
muzyki. Prosimy przynosić podkłady z linią melodyczną na pendrivie lub płycie CD. (Sugerowany podkład

muzyczny w formie MP3).

- uczestnicy są w razie potrzeby zobowiązani do zaopatrzenia się we własnym zakresie w instrumenty
muzyczne.
- jury, składające się z reprezentantów Österreich Institut Wrocław, PSNJN, oraz reprezentanta Biblioteki
Austriackiej oceniać będzie poziom artystyczny utworów, walory głosowe, interpretację, poprawność
językową,
- nagrodą główną konkursu są warsztaty językowe (w wymiarze 90 minut) poprowadzone przez Österreich

Institut Wrocław
2. KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ
- konkurs adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych
- w konkursie może wziąć udział 2 reprezentantów każdej placówki.
- praca w formacie strony A4 (całość, czyli kartka świąteczna po rozłożeniu) wykonana techniką dowolną
powinna składać się z obrazka oraz tekstu z życzeniami w języku niemieckim.
- jury oceniać będzie wykonanie, pomysł oraz wkład pracy własnej
- prace w kategorii „kartka świąteczna” należy przysłać pocztą listem zwykłym w sztywnej kopercie
do dnia 28 listopada 2016 na adres: Österreich Institut Wrocław, ul Ofiar Oświęcimskich 19, 50-069
Wrocław
- wysyłając prace, proszę w nagłówku umieścić dane ucznia, nazwę i adres szkoły, kategorię wiekową, imię
i nazwisko nauczyciela/opiekuna - jego adres emailowy i nr telefonu kontaktowego
- dla uczestników przewidziane dyplomy oraz drobne upominki. Zwycięskie prace zostaną pokazane
podczas VIII Konkursu Niemieckojęzycznych Piosenek Świątecznych w auli szkolnej Zespołu Szkół
Urszulańskich w dniach 1-2 grudnia 2016.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE do udziału w konkursie!

