
REGULAMIN 

FESTIWALU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 

 

 
 
ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy 

Organizacja: Ewa Słowik-Różana, Katarzyna Węglarz, Karolina Węglarz 

 
 

CELE: 

 
- prezentacja umiejętności językowych, wokalnych uczniów 

- propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki 

- motywowanie do rozwijania kompetencji językowych 

- propagowanie idei wspierania uzdolnień 

 

 
 

1. Konkurs odbędzie się 21 lutego 2023 r. o godzinie 15:30 w Klubie Muzycznym 

Dworku Gościnnego w Szczawnicy. 

 

2. Konkurs jest adresowany do uczniów kl. I-VIII szkół podstawowych. Ma on charakter 

przeglądu w następujących kategoriach: 

a) klasy I - IV 

• soliści 

• duety 

b) klasy V-VIII 

• soliści 

• duety 

 
3. Dopuszcza się możliwość występów solo lub w duetach. 

 
4. Szkoła może zgłosić dowolną liczbę reprezentantów w wybranych kategoriach. 



5. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie jednej piosenki w języku 

angielskim lub niemieckim. Czas wykonania piosenki nie może przekroczyć 4 minut. 

 

6. Dopuszczalne są występy z podkładem muzycznym (bez wokalu), własnym 

instrumentem lub a capella. 

 

7. Uczestników należy zgłosić do 16 lutego podając imię, nazwisko oraz tytuły 

wykonywanych utworów. Zgłoszenie należy wysłać na adres email: 

 festiwalsp1@interia.pl 

 

8. Podkłady należy dołączyć do zgłoszenia i wysłać w formacie mp3 na adres email: 

 festiwalsp1@interia.pl 

 

• Pliki mp3 należy opisać, podając: tytuły piosenek, imiona i nazwiska uczniów je 

wykonujących. 

 

Bardzo prosimy o przestrzeganie terminu, formy zgłoszenia uczestników i formy 

przesłania podkładów muzycznych. Uczniowie, którzy nie zostaną zgłoszeni   

w przewidzianym terminie i ww. formie nie będą dopuszczeni do udziału w konkursie.

 

9. Do oceny wykonawców organizator powoła jury, które będzie zwracać uwagę na 

poprawność językową, dykcję, interpretację, walory głosowe, muzykalność, poczucie 

rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny. 

 

10. W wyniku przesłuchań jury przyznaje wyróżnienia w każdej kategorii. 

 
11. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 
12. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi po przesłuchaniu wszystkich 

wykonawców. 

 

13. Informacja o wynikach zostanie również zamieszczona na stronie internetowej szkoły. 

Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników 

konkursu oraz zdjęciami. 
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