
REGULAMIN V MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI  

ANGIELSKIEJ I ROSYJSKIEJ ON-LINE 

 

Organizator: 

Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach 

ul. Wiejska 7a, 

21-540 Małaszewicze 

e-mail: szkolamalaszewicze@wp.pl 

tel. 83 375 14 06 

kom. 503 044 412 

 

Uczestnicy: 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych:  klasy I-VIII. 

 

Kategorie: 

Uczestnicy (soliści) występują w następujących kategoriach: 

 

 I kategoria -klasy I-III 

 II kategoria- klasy IV-VI 

 III kategoria – klasy VII- VIII 

 

Cele konkursu: 

 propagowanie nauki języka angielskiego i rosyjskiego poprzez piosenkę, 

 zapoznanie z dorobkiem twórców angielskiej i rosyjskiej sceny muzycznej, 

 motywowanie do nauki języka angielskiego i rosyjskiego w ciekawy i przyjemny 

sposób, 

 stworzenie możliwości pogłębiania zainteresowań oraz doskonalenia umiejętności 

językowych i artystycznych dzieci i młodzieży, 

 kształtowanie postawy otwartości, ciekawości i tolerancji wobec innych narodów, ich 

kultury i języka, 

 promowanie aktywności twórczej wśród uczniów, 

 przygotowywanie uczniów do publicznych wystąpień, zachowania się  na scenie  

i przezwyciężenia tremy, 

 promowanie nowych talentów. 

 

Warunki i zasady uczestnictwa:  

 tematem przewodnim  V Międzyszkolnego Konkursu są piosenki w języku 

angielskim i rosyjskim, 

 solista przygotowuje jeden utwór o tematyce konkursowej, 

 czas prezentacji nie powinien przekraczać 4 minut, 

 zgłoszeniem jest nadesłanie filmu z piosenką na adres: szkolamalaszewicze@wp.pl 

do dnia 12 maja 2021 r. W temacie wiadomości prosimy wpisać Międzyszkolny 

Konkurs Piosenki Angielskiej i Rosyjskiej, natomiast w treści e-maila: imię i 

mailto:szkolamalaszewicze@wp.pl
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nazwisko dziecka, miejsce zamieszkania, kategorię oraz imię i nazwisko rodzica wraz 

z telefonem kontaktowym, 

 film może być nagrany dowolnym urządzeniem, dowolną techniką- bez montażu, 

 w nagraniu ma być widoczna cała postać uczestnika, 

 utwór może być wykonany z akompaniamentem, podkładem muzycznym lub 

a’capella (sam głos). 

 

Oceny i nagrody: 

1. Oceny wykonawców dokona Jury powołane przez Organizatora. 

2. Jury oceniać będzie: 

 umiejętności wokalne, 

 poprawność językową i fonetyczną, 

 dobór repertuaru, 

 interpretację utworu, 

 ogólny wyraz artystyczny (aranżację, choreografię, prezentację). 

3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. 

4. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach wiekowych: 

 

 Klasy I-III 

 Klasy IV-VI 

 Klasy VII-VIII 

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci i wyróżnieni  

w poszczególnych kategoriach wiekowych dyplomy uczestnictwa oraz nagrody rzeczowe. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Przesłanie zgłoszenia wraz z nagraniem uważane będzie za akceptację warunków 

niniejszego regulaminu, w tym wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz 

nieodpłatne publikowanie wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

3. Osoby odpowiedzialne za organizację: p. Jowita  Moroz, p. Justyna Szydło, p. Anna 

Wołosiuk, p. Bernard Wrzaszcz-Tkaczyk. 

4. Lista zwycięzców oraz sprawozdanie z konkursu zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej szkoły. 

5. Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

 

Zachęcamy do udziału w konkursie! 

 

 

 

 


