Загальні положення
щорічного конкурсу «Голос школи»
Конкурс «Голос школи» запроваджується з метою організації
гарного настрою, отримання досвіду сценічної майстерності та
виховання в учнях почуття впевненості, гідності, музичного та
естетичного смаків та культури змагань.
Брати участь у конкурсі може будь яка дитина або група дітей, за
умови що вони є
 Учнями школи №88 м. Києва
 Навчаються в 5-11 класі
Конкурс щорічно проходить в останній тиждень січня. Якщо в цей
час не відбувається навчання (карантин або з інших причин) конкурс
переноситься на час обраний організаторами.
Учасникам:
До конкурсу допускається учасники віком від 10 до 18 років (5-11
клас). Жанр пісні обирається учасником самостійно, проте
неприпустиме виконання пісень з використанням:






ненормативної лексики
закликів до насильства
закликів до порушення прав людини
закликів до самогубства
текстів, що описують відверті сцени

оскільки конкурс має розважально-виховний характер і
регулюється морально-етичними нормами, а також законодавством
України.
Виконавець(ці) може:
 використовувати інструментальний запис пісні (без голосу і
бек-вокалу)

 співати а капела (без будь-якого музичного супроводу)
 використовувати живий супровід будь-якого музичного
інструмента
Учасник або лідер групи має надати інструментальну версію пісні
не пізніше ніж за день до дати проведення конкурсу:
 за допомогою Email, виславши на адресу infedu@outlook.com
 за допомогою електронного носія (флешка, диск)
організатору (каб. №13)
Для реєстрації учасник має ОБОВ’ЯЗКОВО заповнити
реєстраційну форму!!!
Організатор:
Відповідає за:






Проведення конкурсу
Наявність ведучих конкурсу
Наявність суддів конкурсу та організації місць для суддів
Підрахунок голосів
Наявність і налаштування апаратури

Залишає за собою право:
 Виключити з конкурсу учасника, що не дотримався вимог
конкурсу.
Проведення конкурсу:
Після виконання пісні кожен учасник або команда отримує оцінки
від 1 до 10, які виставляють судді конкурсу. Після виконання всіх
заявлених на конкурс пісень, підраховуються бали отримані кожним
виконавцем. Перемагає учасник або команда, що отримає найбільше
балів.
Після проведення основної частини конкурсу Ведучі також
призначають приз глядацьких симпатій «Муза», що отримує той

учасник або команда, що були найбільш активно і позитивно прийняті
залом.
Судді:
Кожен клас має надати представника в колегію суддів! Якщо
учень, що має бути представником класу відсутній з поважних причин,
клас може змінити суддю, але організатор залишає за собою право не
допускати зміни в день конкурсу.
Судді мають сидіти окремо від глядачів, парами, за шістьма
партами поділені відповідно на представників 5, 6, 7 , 8, 9, 10-их класів.
На столах судів мають бути заздалегідь підготовлені листочки з
оцінками від 1 до 10.
Оцінка від 1 до 10 виставляється парою судів, що є учнями одної
паралелі, але різних класів.
Тобто шість пар судів мають виставити 6 оцінок.
Максимальна можлива кількість балів отримана учасником за
виконання: 60.
Нагородження:
Відбувається одразу після оголошення оцінок.

