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REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ 

„ANGIELSKA TOP LISTA PRZEBOJÓW” 

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim i PCE w Lwówku Śląskim. 

1. Cele konkursu: 

 Prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów. 

 Propagowanie nauki języka angielskiego poprzez piosenkę. 

 Promowanie aktywności twórczej wśród uczniów. 

 Promocja nowych talentów. 

2. Zasady uczestnictwa: 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych powiatu 

lwóweckiego. 

 Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach: soliści, duety, zespoły. 

 Konkurs przeprowadzony zostanie 19 maja 2017r. w Szkole Podstawowej  

      w Gryfowie Śląskim. 

 Każda szkoła biorąca udział w konkursie typuje uczestników i zgłasza ich do 

konkursu. Szkoła może zgłosić udział maksymalnie 3 uczestników. 

 Nauczyciel – opiekun uczestników zgłasza udział szkoły w konkursie do 31 

marca 2017r., wypełniając kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1). 

 Uczestnicy prezentują 1 utwór, trwający nie dłużej niż 5 minut- jako soliści, 

duety, lub zespół w języku angielskim. 

 Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być 

akompaniament własny, bądź nagranie instrumentalne na płycie CD (bez słów, 

półplayback) lub pendrdive. 

 Płytę, lub pendrive należy dostarczyć do organizatora konkursu w dniu 

konkursu. 

 Piosenki wykonywane przez uczestników mogą być ich własną twórczością. 

 Uczestnik konkursu musi rozumieć słowa piosenki. 

 Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika. 

 Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści i wulgaryzmów. 

 Po zgłoszeniu się do konkursy uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru. 

 Organizator konkursu zapewnia sprzęt nagłaśniający i sprzęt odtwarzający. 

 Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia do dnia 31 

marca 2017r. Zgłoszenia należy wysyłać w formie elektronicznej na adres: 

mar_ta3@poczta.onet.pl, wypełniając formularz zgłoszeniowy (załącznik 

nr 1) 

 Kontakt telefoniczny w sprawie konkursu: Marta Firek 607 733 282. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania 

nagrań i zdjęć z konkursu w Internecie. 
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3. Ocena i nagrody. 

 Oceny wykonawców dokona Jury, w składzie którego znajdą się czterej 

opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie, w tym przynajmniej dwaj 

nauczyciele języka angielskiego, oraz jeden nauczyciel muzyki. 

 Opiekun będący w Jury nie ocenia wykonania swojego ucznia (swoich 

uczniów). 

 Jury oceniać będzie stronę muzyczno-wokalną (0-10pkt), poprawność 

językową (0-10pkt), interpretację prezentowanych utworów (0-10pkt), oraz 

ogólny wyraz artystyczny (0-10pkt). Razem uczestnik może otrzymać maks. 

40 pkt. 

 W wyniku przesłuchań Jury może przyznać nagrody za miejsca I-III w 

kategorii solista, I-III w kategorii duety, I-III w kategorii zespół, oraz 

wyróżnienia. 

 Decyzje Jury są ostateczne. 

 Oficjalne wyniki i nagrody zostaną ogłoszone w dniu konkursu. 

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy  

nagrody rzeczowe. 

 

4. Postanowienia końcowe. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieznacznych zmian w regulaminie 

konkursu. 

 Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla uczestników konkursu. 

 Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Marta Firek, Joanna Cabała, 

Maciej Styszyński, przedstawiciel PCE Lwówek Śląski. 

 Uczestnik konkursu, przesyłając formularz uczestnictwa w konkursie, 

jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji 

osobowych oraz wykorzystanie wizerunku, zawartych w karcie zgłoszeniowej 

na potrzeby konkursu. 

 Lista zwycięzców oraz sprawozdanie z imprezy zostanie zamieszczone na 

stronie internetowej szkoły; spgryfow.edupage.org , oraz stronie 

współorganizatora PCE w Lwówku Śląskim. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Karta zgłoszeniowa 

 

 

Imię i nazwisko 

uczestnika/uczestników 

 .............................................................................. 

............................................................................... 

............................................................................... 

...............................................................................                        

 

 

Kategoria (solista, duet, 

zespół) 

............................................................................. 

Nazwa szkoły .............................................................................. 

............................................................................... 

............................................................................... 

...............................................................................                        

 

Adres szkoły, e-mail .............................................................................. 

............................................................................... 

............................................................................... 

...............................................................................                        

 

Imię i nazwisko opiekuna ............................................................................. 

Telefon kontaktowy do 

szkoły/ opiekuna 

.............................................................................. 

Tytuł wykonywanego utworu ............................................................................. 
 

Załącznik nr 1: Uwaga! Proszę wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI literami. 

 

 


