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Regulamin 

VIII Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej 

w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Latowiczu  

Organizator:  

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu 

Współorganizator: 

Wójt Gminy Latowicz 

Termin: 02 czerwca 2022r. godz. 10:00 

Cele: 

 promowanie talentów językowych i wokalnych 

 popularyzacja nauki języków obcych 

 popularyzacja śpiewu jako formy rozwoju i ekspresji 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczniowie zgłaszają chęć wzięcia udziału w konkursie nauczycielom języka angielskiego. 

2. Do 20 maja 2022r. należy przesłać kartę zgłoszenia uczestnika, zgodę na publikację 

wizerunku oraz tekst utworu muzycznego faxem: 25 752 10 84, e-mailem: 

zs_latowicz@poczta.onet.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły: ul. Rynek 24, 05-334 

Latowicz. Tekst utworu proszę podpisać imieniem i nazwiskiem ucznia oraz nazwą 

szkoły. Prosimy o terminowe  dostarczanie kompletu dokumentów. 

3. Repertuar jest dowolny. 

4. Wykonawcy zgłaszający swój udział w konkursie zobowiązani są do przygotowania jednej 

piosenki w języku angielskim z akompaniamentem własnym, bądź przygotowanym we 

własnym zakresie podkładem muzycznym na CD lub USB. Niedopuszczalne są nagrane 

partie wokalne. 

5. Trzy  dni przed konkursem należy dostarczyć podkład muzyczny. 

6. Organizatorzy zapewniają obsługę techniczną i nagłośnieniową (po uprzednim ustaleniu 

zapotrzebowania technicznego na podstawie kart zgłoszeń). 

7. Niedozwolone jest śpiewanie piosenek zawierających treści niezgodne z przyjętymi 

obyczajami, obrażające uczucia innych osób, np. religijne itp. 
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8. W przypadku gdy dwóch uczestników wykonuje tę samą piosenkę, pierwszeństwo 

wykonania ma uczeń, którego zgłoszenie wpłynęło jako pierwsze. 

9. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w trzech kategoriach wiekowych: 

 klasy I-III Szkoły Podstawowej 

 klasy IV-VI Szkoły Podstawowej 

 klasy VII-VIII Szkoły Podstawowej  

10. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie dwóch uczestników w każdej kategorii 

Ocena i nagrody: 

1. Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie: 

a) dobór repertuaru (opracowanie i stopień trudności wykonywanego utworu) 

b) poprawność językową 

c) pamięciowe opanowanie tekstu 

d) ogólne wrażenie artystyczne  

e) zdolności wokalne 

2. Jury nie ocenia akompaniamentu muzycznego uczestnika. 

3. Każdy wykonawca otrzyma pamiątkowe dyplomy, natomiast zwycięzcy trzech pierwszych 

miejsc – nagrody. 

Ustalenia końcowe: 

1. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności przesłuchań konkursowych. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania nagrań i zdjęć                                 

z przesłuchań konkursowych na płycie CD (DVD) i w Internecie 

 

Kontakt z organizatorem: Katarzyna Pacek 

email:  kasiapawlak@onet.eu 

 


