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REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU  

PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ  

„ Christmas Songs Contest” 

 

I. FORMA I TERMIN  PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

  

1. Konkurs przeprowadzony będzie w formie online ( platforma zoom oraz youtube) 

2. Termin: 18.12.2020r. 

 

II. CELE KONKURSU 

1. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę. 

2. Motywowanie uczniów do nauki języka obcego w ciekawy i przyjemny sposób. 

3. Promocja nowych talentów. 

4. Utrwalenie i wzbogacenie leksyki. 

5. Praca nad poprawną wymową. 

6. Przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień. 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. 

2. W konkursie mogą wziąć udział tylko soliści w dwóch kategoriach wiekowych: 

 I KATEGORIA- uczniowie klas IV- VI szkół podstawowych 

 II KATEGORIA- uczniowie klas VII- VII szkół podstawowych 

3. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników w każdej kategorii 

wiekowej. 
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IV. WARUNKI  I ZASADY UCZESTNICTWA 

 
1. Nauczyciele zgłaszają udział  uczniów w konkursie  wysyłając wypełnianą kartę 

zgłoszeniową na adres dsds86@o2.pl do  28 listopada 2020 roku.  

2. Opiekun/ nauczyciel uczestników musi wysłać drogą elektroniczną podpisane zgody 

rodziców na udział w konkursie, przetwarzanie danych osobowych, publikację i 

przetwarzanie wizerunku ( skany podpisów). 

3. Wykonawcy przygotowują i prezentują świąteczną  piosenkę w języku angielskim. 

Piosenka nie może zawierać niecenzuralnych treści oraz promować niewłaściwych 

zachowań. Czas  prezentacji piosenki nie może przekroczyć 5 minut. 

4. Soliści mogą wystąpić a’capella lub posłużyć się podkładem muzycznym. Podkładem 

muzycznym może być: akompaniamet lub nagranie na nośniku cyfrowym. Podkład 

nie może zawierać nagranego wokalu – spowoduje to dyskwalifikację uczestnika. W 

podkładach dopuszcza się nagrania chórków. 

5. Uczestnicy konkursu wysyłają nagranie video w formie linku umieszczonego na 

platformie You Tube do 11. 12.2020 na adres: dsds86@o2.pl.  W razie problemów 

proszę skorzystać z poniższych linków:  

https://support.google.com/youtube/answer/161805?hl=pl&ref_topic=9267674 

https://support.google.com/youtube/answer/57407 

6. Po zgłoszeniu się do konkursu uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru. 

7. Nagrania niemożliwe do odtworzenia i złej jakości nie będą oceniane. 

 

V. OCENA  I NAGRODY 

 
1. Oceny wykonawców dokona Jury, w składzie którego znajdą się nauczyciele języków 

obcych oraz muzyki z placówek oświatowych biorących udział w konkursie. 

2. Nauczyciel- opiekun będący w Jury nie ocenia wystepów swoich uczniów.  

3. Jury oceniać będzie: 

 stronę muzyczno- wokalną,  

 poprawność językową, 

 interpretację utworu, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

4. Decyzje Jury są ostateczne.  

mailto:dsds86@o2.pl
mailto:dsds86@o2.pl
https://support.google.com/youtube/answer/161805?hl=pl&ref_topic=9267674
https://support.google.com/youtube/answer/57407
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5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu przesłuchań online i 

zamieszczone na stronie internetowej szkoły.  

6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy w danej 

kategorii (trzy pierwsze miejsca) dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

7. Dyplomy zostaną przesłane drogą elektroniczną, a nagrody drogą pocztową.  

8. Dodatkowo przyznana zostanie Nagroda Publiczności ( głosowanie na platformie). 

 

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania twórczości uczestników 

konkursu w celu umieszczenia jej na stronie internetowej szkoły. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podania do publicznej wiadomości 

wizerunku oraz danych osobowych osób, które zgłosiły udział w konkursie, a także do 

publikacji na stronie internetowej szkoły oraz w prasie lokalnej. 

3. Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu Dorota Drabczak 

(661 514 663 ) oraz Ewa Dudek (695 553 364). 

 

  

 

VII. WAŻNE DATY 
 

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW DO 28 LISTOPADA 2020 

PRZESŁANIE VIDEO DO 11 GRUDNIA 2020 

PRZEPROWADZENIE KONKURSU 18 GRUDNIA 2020 

 

 

Organizatorzy:                                                                

Dorota Drabczak, Ewa Dudek                                                  
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Organizatorzy: 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie 

Ul. Sportowa 6 

55-216 Domaniów 

Tel: 71 301 77 31 

e mail: domaniowzs@o2.pl 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim 

Ul. Szkolna 3 

57-160 Borek Strzeliński 

Tel: 71 393 05 88 

e mail: sekretariat@szkolaborek.pl 
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