
                                KARTA ZGŁOSZENIA 

GMINNEGO BOŻONARODZENIOWEGO  KONKURSU PIOSENKI  ANGIELSKIEJ 

 MERRY CHRISTMAS, EVERYONE! 
 

1. Imię i nazwisko  …………..………………..……………..…………………………………….. 

2. Klasa ………………………  telefon oraz e-mail …….…….………………………………… 

3. Nazwa szkoły: ………………………………………………………..…………………………… 

4. Adres szkoły, tel. oraz e-mail ….……………………………………………………………… 

    ..……………………………………………………………………………………………………… 

5. Nazwisko i imię nauczyciela: .........…………..…………………..…………………………. 

6.  Tytuł utworu: ..................................................................................................... 

7. Wykonawca oryginalny .......................................................................................  

8. Rodzaj akompaniamentu (podkład instrumentalny, śpiew a capella, instrument –  

gra na żywo): 

............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................

9. Uwagi oraz potrzeby techniczne:  

 

................................................................................................................................ 

 

…............................................................................................................................. 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………………………………..……. 

w GMINNYM  BOŻONARODZENIOWYM  KONKURSIE   PIOSENKI  ANGIELSKIEJ. Oświadczam,  

że zapoznałem/am się z REGULAMINEM BOŻONARODZENIOWEGO  KONKURSU PIOSENKI 

ANGIELSKIEJ. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z REGULAMINEM BOŻONARODZENIOWEGO  

KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ. 

 

 

 

……………..……………     ……….………………….……….. 
       miejscowość, data                           czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 



 

REGULAMIN 

GMINNEGO BOŻONARODZENIOWEGO 

 KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ 

I Organizator:  

Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni oraz  Szkoła Podstawowa w Alwerni. 
Patronat honorowy: Burmistrz Gminy Alwernia -Tomasz Siemek  

II Cele konkursu: 

❖ Rozszerzanie zainteresowań językiem angielskim. 

❖ Nauka przez zabawę z wykorzystaniem muzyki i multimediów. 

❖ Motywowanie młodzieży do doskonalenia umiejętności językowych.  

❖ Prezentacja uzdolnień językowych i wokalnych. 

III Zasady uczestnictwa: 

Do udziału w konkursie zapraszamy  uczniów klas 4-7 szkół podstawowych oraz uczniów 

gimnazjów z gminy Alwernia w dwóch kategoriach wiekowych: 

I  - klasy 4-6 szkoły podstawowej 

II -  klasy 7 szkoły podstawowej i gimnazjum 

W konkursie biorą udział soliści, duety, zespoły wokalne oraz instrumentalno-wokalne.  

Kryteria oceny: 

Językowe: 

• poprawność językowa, 

• znajomość słownictwa występującego w tekście, 

• wymowa,  

• poprawność gramatyczna. 
 
Muzyczne: 

• dobór utworu dostosowany do wieku i możliwości wokalnych uczestnika, 

• interpretacja utworu, 

• indywidualność artystyczna,  

• choreografia (dodatkowe punkty w ocenie, oceniany ruch sceniczny), 

• dykcja, 

• ogólny wrażenie artystyczne (np. estetyka, dobór ubioru do prezentowanego 
utworu). 
 



Przy końcowej ocenie decydujące są kryteria językowe. 

IV Przebieg oraz terminy:  

Termin zgłoszeń: 26 stycznia 2018 roku do godziny 12:00 

Termin konkursu: 1 lutego 2018 roku, godzina:  9:30  

Miejsce konkursu:  sala nr 5 (na parterze)  Urzędu Miejskiego w Alwerni 

Teksty wykonywanych piosenek należy dostarczyć do organizatora wraz z kartą 

zgłoszenia na adres e-mail:  sokalwernia@home.pl   lub  do Pani Kingi 

Kosteckiej-Berny adres e-mail: kinia36@interia.pl do dnia 26 stycznia 2018r. 

1. Impreza ma charakter konkursowy. 
2. Zgłoszenia uczestnik dokonuje na specjalnej karcie zgłoszeń dostępnej na stronie  

www.sok.alwernia.pl   

3. Uczestnicy wykonują tylko jeden utwór. 
4. Maksymalna długość utworu:  4 minuty. 
5. Ścieżki dźwiękowe (akompaniament) nie mogą mieć nagranego wokalu. Dopuszcza 

się uzasadniony artystycznie, czasowy pół - playback (np. fragment refrenu). 
Dopuszcza się wyłącznie ścieżki dźwiękowe na nośnikach audio preferowany 
pendrive. 

6. Organizator ustala kolejność występów i zawiadamia o niej szkołę lub uczestnika 
mailowo. 

7. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody.  
8. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu. 
9. O przynależności do kategorii wiekowej w zespołach decyduje wiek najstarszego 

członka zespołu. 
10. Podpisanie karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie uczestników podczas 
konkursu, a powstały materiał będzie własnością organizatora. 

11. W dniu konkursu, uczestnik dostarcza oryginał KARTY ZGŁOSZENIA z czytelnymi 
podpisami. 

12. Nośnik z utworem dostarczają uczestnicy w dniu konkursu. 
13. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 
14. Podpisując kartę zgłoszeń, uczestnik / opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami i wyraża zgodę  na  
nieodpłatne  wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku (i wizerunku 
podopiecznego) w formie zdjęć i filmów wykorzystywanych do dokumentacji i 
promocji imprez Samorządowego Ośrodka Kultury w  Alwerni oraz szkół z terenu 
Gminy Alwernia,  a także w celach promocyjno-marketingowych Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Alwerni oraz szkół z terenu Gminy Alwernia, zgodnie z ustawą z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 
80 poz. 904 z późn. zm.) 
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mailto:kinia36@interia.pl
http://www.sok.alwernia.pl/

