
Szkoła Podstawowa w Korczynie 

38-420 Korczyna, ul. A. Fredry 2 

tel. 13 43 540 25 

e-mail:  sekretariat@zs.korczyna.net 

 

 

REGULAMIN 

V GMINNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ 

„LET’S SING IN ENGLISH” 

 

 

CELE KONKURSU: 

 Rozwijanie zainteresowań kulturą krajów anglojęzycznych. 

 Rozbudzanie zamiłowania do śpiewu, jako jednej z form działalności artystycznej. 

 Śpiew jako forma doskonalenia znajomości języka angielskiego. 

 Promocja uczniów uzdolnionych muzycznie i językowo. 

 

 

 

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU: 

Szkoła Podstawowa w Korczynie – 14 czerwca 2019r. (piątek) o godz.: 9:00. 

 

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, dostępnej również na stronie www.zs.korczyna.net. 

Kartę należy przekazać organizatorom konkursu w terminie do 7 czerwca 2019 r. (piątek) 

osobiście lub drogą mailową na adres: annas_25@interia.pl 

Harmonogram występów zostanie umieszczony 11 czerwca 2019 r. (wtorek)  na tablicy 

ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Korczynie oraz stronie internetowej. 

  



WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej oraz klasy III 

gimnazjum. 

2. Uczestnicy będą oceniani w trzech grupach wiekowych: 

szkoła podstawowa - klasy I-III, 

szkoła podstawowa - klasy IV-VI, 

szkoła podstawowa – klasy VII-VIII i kl. III gimnazjum. 

3. Z jednej klasy, z każdej grupy wiekowej może wystąpić dowolna liczba solistów. 

4. Uczestnicy śpiewają w języku angielskim. 

5. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. 

6. Jeden uczestnik prezentuje jedną piosenkę. 

7. Tematyka piosenek jest dowolna. Niedozwolone jest wykonanie piosenek zawierających 

wulgaryzmy, treści niezgodne z przyjętymi obyczajami, obrażające uczucia innych ludzi. 

8. Utwory muszą być wykonywane z podkładem muzycznym bez tekstu lub  

z akompaniamentem instrumentu muzycznego. 

9. Uczestnicy zobowiązują się przekazać organizatorom konkursu nagranie podkładu 

muzycznego na płycie CD lub pendrive najpóźniej pół godziny przed rozpoczęciem 

konkursu. 

 

 

KRYTERIA OCENY JURY: 

 

 Dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych uczestników; 

 Muzykalność wykonawców; 

 Poprawność językowa; 

 Estetyka stroju; 

 Ogólne wrażenie artystyczne. 

  



SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 

 Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników 

konkursu, zdjęciami, nagraniami, materiałami filmowymi z przebiegu konkursu. 

 Uczestnicy stosują się do postanowień regulaminu. 

 Organizator zapewnia miejsce na garderobę. 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki. 

 Organizator zapewnia nagłośnienie, mikrofony. 

 Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się w dniu konkursu. 

 

 

 

Organizatorzy konkursu: 

Anna Grzesik 

Sabina Mełech 

Magdalena Prajsnar 

  



 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

udziału w V Gminnym Konkursie Piosenki Angielskiej 

„LET’S SING IN ENGLISH” 

organizator – Szkoła Podstawowa w Korczynie 

 

 

Kategoria i 

klasa 

 

Imię i nazwisko solisty 

 

 

 

Tytuł piosenki, 

Czas trwania występu 

 

…………… 

……………. 

……………. 

……………... 

…………….. 

…………….. 

 

……………………………. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………… 

 

 

 

……………………………………

… 

……………………………………

… 

……………………………………

… 

…………………………..………… 

………………………….………… 

…………………………………… 

 

 

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

(imię i nazwisko) 

z klasy ……………… szkoły podstawowej / gimnazjum w V Gminnym Konkursie Piosenki 

Angielskiej „Let’s sing in English” organizowanym 14 czerwca 2019 r. w Szkole 

Podstawowej w Korczynie. Jednocześnie zobowiązuję się przekazać organizatorom konkursu 

nagranie podkładu muzycznego na płycie CD lub pendrive najpóźniej pół godziny przed 

rozpoczęciem konkursu. 

 

………..……………..,      …………………..…………………………………… 

(miejscowość, data)       (podpisy rodziców) 

 


