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Regulamin VII edycji  
MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU  

PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ  
 

Muzyka kluczem do języka 
 

 
I   Organizatorzy 
Organizatorami konkursu są Zespół Szkół w Kruszewie oraz Wiejski Dom Kultury              
w Kruszewie. 

 
II   Cele konkursu: 
 poznawanie języków obcych (j. niemiecki, j. angielski) poprzez śpiew; 
 rozbudzanie zainteresowań lingwistycznych i artystycznych uczniów; 
 motywowanie i wdrażanie uczniów do samodzielnego poszerzania zasobu 

słownictwa biernego i czynnego; 
 kształtowanie postawy otwartości i tolerancji w zjednoczonej Europie; 
 popularyzacja śpiewania, w szczególności angielskich i niemieckich piosenek; 
 umożliwianie uczniom zaprezentowania swojego dorobku artystycznego i talentu 

na forum; 
 integracja uczniów z zaproszonych szkół; 
 stworzenie atmosfery pozytywnej rywalizacji. 

 
III   Założenia organizacyjne: 
 Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej 

oraz gimnazjalistów, którzy są szczególnie zainteresowani językiem angielskim czy 
niemieckim i potrafią śpiewać.  

 Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych: kl. IV-VI szkoły 
podstawowej i I-III gimnazjum.  

 Każdy wykonawca biorący udział w konkursie zaprezentuje indywidualnie jedną 
piosenkę w języku angielskim, niemieckim (możliwe jest zaśpiewanie po jednej 
piosence w dwóch językach), wybraną przez siebie w porozumieniu z nauczycielem 
prowadzącym.  

 Występ może być ubarwiony podkładem muzycznym oraz elementami scenografii, 
może mu towarzyszyć akompaniament. Mile widziana jest charakteryzacja 
uczestnika. 

 Organizatorzy pozostawiają uczniom i ich nauczycielom całkowitą swobodę 
w doborze utworów i formy ich zaprezentowania na scenie. Dopuszczalna jest też 
twórczość własna. Czas prezentacji piosenki nie powinien przekraczać 4 minut. 
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 Żaden uczestnik nie może ponownie prezentować się w śpiewanych przez niego 
podczas wcześniejszych edycji utworach.  

  Niedozwolone jest śpiewanie piosenek zawierających treści niezgodne z przyjętymi 
obyczajami, np. obrażające uczucia innych, uwłaczające godności drugiego 
człowieka. Niezbędne jest więc zrozumienie przez uczestników konkursu tekstu 
wybranych piosenek.  

 Nie dopuszcza się podkładów ze ścieżką wokalną! 
 Organizatorzy konkursu zapewniają sprzęt nagłaśniający.   

 
IV   Przebieg: 
Każda szkoła zgłosi w terminie do 10 października 2016r. do etapu finałowego od 
jednego do czterech reprezentantów (jeśli uczestnicy śpiewają po dwie piosenki, to 
automatycznie zmniejsza się ilość zgłoszonych uczestników). Warunkiem udziału szkoły 
w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej na adres m-alicja@wp.pl 
w wyznaczonym terminie.  
 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w sobotę 22 października 2016r. o godz. 10:00 
w Wiejskim Domu Kultury w Kruszewie (ul. Parkowa 2). W skład jury wejdą osoby 
wytypowane przez Organizatorów Konkursu. Jury wyłoni od 1 do 3 laureatów konkursu 
w obu kategoriach wiekowych, niezależnie od wyboru języka. Dopuszcza się przyznanie 
wyróżnień. Ocenie podlegać będzie: poprawność językowa, fonetyczna, walory głosowe, 
muzykalność, poczucie rytmu, dobór repertuaru, obecność akompaniamentu, podkładu 
muzycznego, stroju czy elementów scenografii, ogólny wyraz artystyczny.  

 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, 
natomiast laureaci etapu finałowego nagrody ufundowane przez pozyskanych sponsorów. 

 
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do dokonywania uzasadnionych zmian 
w regulaminie konkursu oraz do umieszczenia nazwisk laureatów i ich zdjęć na stronie 
internetowej oraz w kronice szkolnej Zespołu Szkół w Kruszewie. 

 
Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają nauczyciele Zespołu Szkół 
w Kruszewie: Alicja Mazur, Mariusz Wylegała i Łukasz Wiedera. Pytania można kierować 
e-mailowo: m-alicja@wp.pl, mariusz@kruszewo.eu, wider100@o2.pl  lub telefonicznie 
793-028-268 (Alicja Mazur).  
 
       
 

ZAPRASZAMY do udziału w konkursie 
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MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 2016 
 

Muzyka kluczem do języka – siódma edycja 
 

Karta zgłoszenia 
 
 

Nazwa, adres i nr telefonu szkoły: 
………………………………………………………….……………………………….. 
………………………………………………………….……………………………….. 

Dane dotyczące uczestników: 
1. Nazwisko i imię: …………………………………………………………………….. 
Klasa: ………………. 
Tytuł utworu/autor: ………..…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
Przewidywany czas trwania prezentacji: ……………  
Wymagania techniczne: ………………………………………………………………..  
Opiekun: ………………………………………….… 
 
2. Nazwisko i imię: ……………………………………………...................................... 
Klasa: ……………… 
Tytuł utworu/autor: ……………..……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
Przewidywany czas trwania prezentacji: ……………...  
Wymagania techniczne: ……………………………………………………………….. 
Opiekun: ……………………………………………… 
 
3. Nazwisko i imię: …………………………………………………………………….. 
Klasa: …………… 
Tytuł utworu/autor: …………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
Przewidywany czas trwania prezentacji: ……………..  
Wymagania techniczne: ……………………………………………………………….. 
Opiekun: ……………………………………………… 
 
4. Nazwisko i imię: …………………………………………………………………….. 
Klasa: …………… 
Tytuł utworu/autor: ………………………………………………….…………………. 
………………………………………………………………………………………….. 
Przewidywany czas trwania prezentacji: …………… 
Wymagania techniczne: ………………………………………………………………..  
Opiekun: ……………………………………………. 
 
 
………………………., ………………            …............…………………… 

miejscowość   data    (podpisy opiekunów konkursu) 
 


