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Regulamin 

Wojewódzkiego Konkursu 

Piosenki Obcojęzycznej 
„Z piosenką przez Europę” 

 

 

 
 

 

Organizatorem XVIII Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej „Z piosenką przez 

Europę” jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim. Konkurs objęty 

jest patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Głogowa Małopolskiego oraz 

Centrum Edukacyjnego PROMAR, które funduje nagrody dla laureatów. 

 

Adresaci konkursu: 

 

     Młodzież szkół podstawowych (klasy 7-8) i ponadpodstawowych województwa 

podkarpackiego, amatorsko zajmująca się śpiewaniem.  

 

Przesłuchania konkursowe odbędą się w II etapach: 

I etap –eliminacje – przesłuchania kandydatów w szkołach 

- od 18 października do 5 listopada  2021 r. 

II etap –finał – prezentacja nagrań  i wyłonienie zwycięzców w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim 3 grudnia 2021 r. 

 

1. Cele konkursu: 

 

1. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego, 

niemieckiego i francuskiego 

2. Umuzykalnienie młodzieży. 

3. Promowanie aktywności twórczej wśród uczniów. 

4. Motywowanie młodych ludzi do nauki języków obcych w ciekawy i 

przyjemny sposób. 

5. Przygotowanie do publicznych wystąpień. 

6. Wspieranie najzdolniejszych uczniów i umożliwienie prezentacji ich 

umiejętności wokalnych, językowych oraz dorobku artystycznego. 

7. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

 

Zasady uczestnictwa: 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (klasy 7-8) 

i ponadpodstawowych  województwa podkarpackiego. 
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2. Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór w języku angielskim, niemieckim lub 

francuskim. 

3. Czas prezentacji nie może przekraczać 5 min. 

4. Kategorie – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe występują w dwóch 

kategoriach ocenianych odrębnie.  

5. Akompaniament dowolny (podkład muzyczny) lub własne instrumenty. 

6. Repertuar dowolny (niedozwolone jest śpiewanie piosenek zawierających 

zwroty wulgarne oraz treści niezgodne z przyjętymi obyczajami, obrażające 

uczucia innych osób).  

7. Zmiana repertuaru lub ilości wykonawców po oddaniu formularza możliwa 

jest jedynie za zgodą organizatorów. 

 

   Warunki udziału: 

 

1. Przesłanie do dnia 17 listopada 2021r. nagrań uczestników na e-mail 

organizatora konkurs@slo.edu.pl wraz z kartą zgłoszenia oraz 

oświadczeniem uczestnika.  

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

nieodpłatne prawo do wykorzystania z materiałów nagraniowych do celów 

edukacyjnych i popularyzatorskich. Nadesłanie karty zgłoszenia jest 

równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych  

i promocyjnych imprezy. Materiały przesłane przez uczestników na 

Konkurs są własnością organizatora. 

3. Uczestnicy zobowiązani są przesłać swoje nagrania nagrane w formacie 

mp4 (dopuszczone jest nagranie utworu śpiewanego do mikrofonu). 
Podkład muzyczny nie może zawierać ścieżki wokalnej. 

4. Braki w dokumentach lub przesłanie niepodpisanych dokumentów 

spowodują dyskwalifikację uczestnika. 

 

Przebieg konkursu: 

 

1. Konkurs odbędzie się 3 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Głogowie Małopolskim. 

2. Oceny prezentacji dokona niezależne jury powołane przez organizatorów.  

W skład jury wejdą instruktorzy-muzycy i nauczyciele języka angielskiego, 

niemieckiego i francuskiego. Decyzja jury jest nieodwołalna. 

3. Uczestników oceniać będzie również przedstawiciel Samorządu 

Uczniowskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących, który przyznaje własną 

nagrodę. 

4. Oficjalne wyniki będą ogłoszone w dniu konkursu na stronie internetowej 

szkoły www.slo.edu.pl 

 

Kryteria oceny: 

 

 poprawność językowa wykonywanych utworów, 

 stopień trudności, 

 interpretacja i aranżacja, 

 ogólny wyraz artystyczny, 

 dobór repertuaru, 
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 opanowanie tekstu na pamięć, 

 zdolności wokalne.  

 

 

 

Dodatkowe informacje: 

 

1. Uczestnik Konkursu oraz jego opiekun wyrażają zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych dla celów organizacyjnych oraz na 

publikację imienia, nazwiska, wizerunku i prezentowanych utworów na 

stronach www i fb organizatorów, oraz środkach masowego przekazu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego 

opublikowania nagrań konkursowych w Internecie. 

3. Z chwilą przysłania nagrania wraz z wykonanym przez siebie utworem 

uczestnik zgadza się na udzielenie bezpłatnej zgody do odtwarzania  

i kopiowania utworu w celach organizacyjnych Konkursu. 

4. Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Z piosenką przez 

Europę” zostanie umieszczony w wykazie zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które 

mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

a następnie uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 

wyższego typu. 

5. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe i  dyplomy, 

które zostaną wysłane pocztą przez organizatora. Nagrody dla 

uczestników ufunduje również Centrum Edukacyjne PROMAR. 

6. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy 

uczestnictwa, które zostaną wysłane w formie elektronicznej na adres 

mailowy szkoły uczestnika. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.  

8. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

9. Dodatkowe pytania można kierować do koordynatora konkursu 

mgr Hanny Rzeszutek, tel. 608 458 997, e-mail: 

hannarzeszutek@wp.pl 

 


