REGULAMIN VII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ
VII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej odbędzie się 25.05.2018 r. (piątek) i organizowany jest
przez nauczycieli języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem
Fundatorem nagród jest Rada Rodziców.
I. Cele konkursu: 
Prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów. 

Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę. 
Promowanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży. 
Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób. 
Utrwalenie i wzbogacenie leksyki. 
Praca nad poprawną wymową. 
Przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień - przezwyciężenie tremy, umiejętność zachowania się
na scenie. 
Doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z dziećmi uzdolnionymi. 
Integracja uczniów.
II. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących grupach wiekowych: 
uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych; 
uczniowie klas VII szkół podstawowych, II i III gimnazjum.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii soliści.
3. Szkoły mogą zgłosić do Konkursu 3 uczestników poprzez nadesłanie na adres singsongfestival@interia.pl
lub faksem: 18 262-38-15 wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 18.05.2018r. (do pobrania ze strony
www.gimnazjumkroscienko.pl ).
4. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.
5. Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę w języku angielskim.
6. Podkładem muzycznym podczas Konkursu może być akompaniament własny bądź nagranie
instrumentalne na płycie CD (bez słów).
7. Piosenki, które będą wykonywane przez uczestników Konkursu mogą być ich własną twórczością.
8. Uczeń powinien rozumieć słowa piosenki.
9. Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika Konkursu.
10. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.
11. Po zgłoszeniu się do Konkursu uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru.

III. Ocena i nagrody:
12. Do oceny wykonawców Organizator powoła Jury, w składzie którego znajdą się nauczyciel muzyki,
nauczyciele języka angielskiego z gimnazjum i szkół podstawowych.
13. Jury oceniać będzie stronę muzyczno-wokalną (walory głosowe, muzykalność), poprawność językową,
interpretację prezentowanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.
14. W wyniku przesłuchań Jury może przyznać miejsca od 1-3 we wszystkich kategoriach.
15. Decyzje Jury są ostateczne.
16. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa a zwycięzcy dyplomy i nagrody rzeczowe.
IV. Postanowienia końcowe:
17. Warunkiem udziału w Konkursie jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie jej na adres
singsongfestival@interia.pl lub faksem: 18 262-38-15 w terminie do 18.05.2018 r.
(do pobrania ze strony www.gimnazjumkroscienko.pl )
18. Dojazd uczestników i opiekunów na koszt własny.
19. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem
dnia 25.05.2018 r. (piątek):
- o godzinie 9:00 – SZKOŁY PODSTAWOWE klasy IV-VI
- o godzinie 10:30 –klasy VII i II,III GIMNAZJUM
20. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz
rozstrzygania kwestii spornych.
21. Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie
zgłoszenia oraz wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby związane z Konkursem.
22. Lista zwycięzców oraz sprawozdanie z imprezy zostaną zamieszczone na stronie
internetowej www.gimnazjumkroscienko.pl
23. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udzielamy pod numerem telefonu (18) 262-38-15.

Karta Zgłoszenia Szkoły
Dane szkoły:
Pełna nazwa:
………………………..………………………………………………………………………………
………..……………….………..…………………………………………………………………….
Adres:
………………………..………………………………………………………………………………
Telefon:
………………………..………………………………………………………………………………
Dane osoby odpowiedzialnej:
Imię i nazwisko nauczyciela:
………………………..………………………………………………………………………………
Telefon:
………………………..……………………………………………………………….……………….
Liczba zgłaszanych uczestników łącznie:
………………………..………………………………………………………………….……..…….
Podpis opiekuna
……………………..
Karta Zgłoszenia Uczestnika
do udziału w VII Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej
Nazwa wykonywanego utworu w oryginale:
................................................................................................................................................................
Nazwisko i imię wykonawcy oryginału:
................................................................................................................................................................
Nazwisko i imię wykonawcy:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Szacowany czas wykonania: .......................................................
Sposób wykonania ( nagranie z płyty CD, akompaniament własny):
......................................................

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka , klasa)
podczas Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Krościenku n. Dunajcem oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć, filmów
na stronie internetowej szkoły, w celu informacji i promocji Szkoły.
Podstawa prawna:
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze
zm.).
..…………………..…………………………..
(czytelny podpis Rodzica lub Prawnego Opiekuna )

