Szanowni Nauczyciele,
dziękujemy , żee po raz kolejny tak licznie odpowiedzieliście
odpowiedzieli
Państwo
stwo na nasze zaproszenie.
Miło nam poinformować
poinformowa Państwa, iż od tej edycji nasz festiwal zmienia rangę
rang na
międzynarodową, stądd jego nazwa XI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Anglojęzycznej
Angloj
„LET’S SING IN ENGLISH” pod hasłem „WE ARE THE WORLD”.
Forma
ma eliminacji do Gali Finałowej będzie
b dzie zorganizowana tak jak w ubiegłym roku.
14 maja 2018r.. w sali widowiskowej RCKP w Krośnie
Kro
(wejście B) uczniowie
czniowie każdej
ka
ze
szkół zaprezentują się o ustalonej godzinie według programu eliminacji zamieszczonego w
załączniku. Prosimy Państwa
stwa o punktualne przybycie, co w znacznym stopniu ułatwi nam
sprawne przeprowadzenie eliminacji (15 MIN przed wyznaczoną
wyznaczon godziną).
godzin
Po przybyciu
prosimy o zgłoszenie się do biura konkursu w celu potwierdzenia obecności
obecno
i otrzymania
dalszych instrukcji.
Wszelkie zmiany personalne i repertuarowe prosimy zgłaszać
zgłaszać drogą
drog mailową
nieprzekraczalnym
nym terminie do 10 maja 2018r.
2018

w

W dniu eliminacji każdy opiekun proszony
proszony jest o dostarczenie organizatorom płyty z
podkładami opisanej według wzoru zamieszczonego na stronach internetowych SP 15
oraz
Gimnazjum
nr
4
(do pobrania), z uwzględnieniem
ędnieniem kolejności
kolejno
wykonawców określonej
ślonej w programie
eliminacji oraz oświadczeńń wszystkich
wszyst
uczestników.
Przypominamy, żee czas trwania prezentowanego utworu nie może
moż przekroczyć 2
minut w kl. 1-33 SP oraz 3 minut w kl. 4-6
4 SP i 1-3 Gimnazjum. ( Będzie
B
to bardzo
restrykcyjnie egzekwowane ze względu
wzgl
na bardzo dużą liczbę uczestników !!! )
Ze względu na formęę eliminacji, pełna lista uczniów wyróżnionych
wyró nionych oraz tych, którzy
zakwalifikowali się do finału zostanie zamieszczona na stronach internetowych SP 15 i
Gimnazjum nr 4 najpóźniej
niej 16 maja 2018r.
2018 do godziny 15.00.
Laureaci I-III
III miejsca w kategorii
kate
„soliści”
ci” i „ duety” oraz I miejsca w kategorii
„zespoły” wezmą udział w uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie
odb dzie się 20 maja 2018r. o
godzinie 17.00 w sali widowiskowej RCKP w Krośnie.
Kro
Ze względów
ędów organizacyjnych
wszyscy
laureaci
proszeni
są o przybycie
zybycie o godzinie 16.00. Wyróżnionym
nionym uczniom na Gali Finałowej zostaną
zostan
wręczone dyplomy.
Szanowni Państwo,
stwo, dziękujemy
dzię
za trud i zaangażowanie
owanie w przygotowanie uczniów.
uczniów
Jednocześnie
nie mamy zaszczyt zaprosić
zaprosi Państwa
stwa wraz ze swoimi uczniami i ich rodzinami na
naszą uroczystą galę.
Z nauczycielskim pozdrowieniem,
Monika Guzik i Dorota Łopuszańska-Patrylak
Łopusza

