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REGULAMIN  
II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

 PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ 
-MUZYKA FILMOWA-  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I GIMNAZJALNYCH 
POD HONOROWYM PATRONATEM  

PREZYDENTA MIASTA BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

 

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ ODBĘDZIE SIĘ 

 15.12.2016 ROKU O GODZ 11 W AULI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1  

W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

I. Cele konkursu:  

- prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,  

- propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę,  

- promowanie aktywności twórczej wśród uczniów, 

- promocja Zespołu Szkół Zawodowych nr 1,  

- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,  

- promocja nowych talentów,  

- utrwalenie i wzbogacenie leksyki, 

- praca nad poprawną wymową, 

- przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień – przezwyciężenie tremy i stresu,  

- umiejętność zachowania się na scenie,  

- realizacja marzeń i ambicji,  

- budzenie wiary we własne siły i talent.  

  

II. Warunki uczestnictwa 

 

Impreza ma charakter otwarty, niekomercyjny, uczestnictwo w niej jest nieodpłatne. 

 

1. Uczniowie reprezentują dwie grupy wiekowe:  

 młodzież szkół gimnazjalnych 

 młodzież szkół ponadgimnazjalnych 

2. Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą indywidualni                 

wykonawcy oraz zespoły muzyczne (max. 5 osób) 

  Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 5 minut. 

 Uczestnicy wykonują wybrany przez siebie utwór Z FILMU w języku angielskim. 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w tym samym dniu po zakończeniu prezentacji     

utworów 

 Jury oceni umiejętności wokalne (instruktor śpiewu BCK), językowe (wykładowca 

j.angielskiego w PSW/AWF w Białej Podlaskiej, dobór repertuaru, pomysłowość, stylizację i 

sposób zaprezentowania się -inni członkowie jury) 
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III. Opiekunowie zgłaszający uczniów proszeni są o: 

1. Nadesłanie do 28.11.2016 r. na adres mailowy koordynatora konkursu p. Katarzyny 

Kossowskiej kejti14@wp.pl wypełnionej karty uczestnika (karty do pobrania ze strony 

http://www.zsz1.edu.pl/)  

2. Dokładne wyszczególnienie potrzeb technicznych. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany ( w repertuarze, akompaniamencie, podkładzie itp.) po przekroczeniu 

terminów wskazanych w regulaminie nie będą uwzględniane . 

2. Każdy wykonawca prezentuje jedną piosenkę, czas utworu nie może przekraczać 5 min.        

3.  Ze względów organizacyjnych proszę o przygotowanie maksymalnie dwóch utworów z           

jednej szkoły . 

4. Podkład muzyczny (na płycie CD, lub na nośniku typu pendrive) uczestnik dostarcza 

organizatorowi do 01.12.2016 r. 

5. Mile widziani wykonawcy z instrumentami własnymi i w wybranej przez siebie 

stylizacji 

6. Zapraszamy również przyjaciół wykonawców do wspólnego kibicowania (max. 10 osób z 

jednej szkoły, nad którymi opiekę sprawują nauczyciele opiekunowie wokalistów z danej 

szkoły) 

7. Dnia 15.12.2016 r. o godz. 9 w ZSZ nr 1 odbędzie się próba generalna (dla chętnych) wg 

ustalonej kolejności uczestników (lista zostanie przesłana przez koordynatora imprezy do 

dn. 10.12.2016 r. opiekunom wykonawców). 

8. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, drobne upominki oraz nagrody za 

I, II i III miejsce. Laureat poprzedniej edycji Międzyszkolnego Konkursu Piosenki 

Anglojęzycznej wystąpi w nagrodę w części koncertowej konkursu. 

9. Z przebiegu konkursu zostanie sporządzony protokół, a zdjęcia i informacje opublikowane 

zostaną w lokalnych mediach i na stronie internetowej www.zsz1.edu.pl    
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