
I  POWIATOWY  KONKURS   

KOLĘD  I  PIOSENEK  ŚWIĄTECZNYCH 

W  JĘZYKU  ANGIELSKIM 

TERMIN:  9 STYCZNIA  2019 r. godz. 9.00 

ORGANIZATOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNIE 

MIEJSCE KONKURSU:  WIEJSKI  DOM  KULTURY  W  SILNIE 

CELE KONKURSU: 

1. Motywowanie uczniów do nauki języków obcych w ciekawy i przyjemny sposób, 

budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań tym językiem. 

2. Poszukiwanie nowych możliwości edukacji (doskonalenie form i metod pracy 

nauczycieli z dzieckiem zdolnym). 

3. Rozwijanie umiejętności językowych (utrwalenie i wzbogacenie leksyki, praca nad 

poprawną wymową itp.). 

4. Stworzenie dzieciom możliwości szlachetnego współzawodnictwa (realizacja marzeń i 

ambicji). 

5. Integracja dzieci i nauczycieli szkół Powiatu  Chojnickiego. 

6. Przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień (przezwyciężenie stresu, 

umiejętność zachowania się na scenie, budzenie wiary we własne siły i talent). 

7. Promocja nowych talentów. 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Każda szkoła może zgłosić 2 podmioty wykonawcze w każdej kategorii (solista i 

zespół). 

2. W konkursie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, przy 

czym liczba uczestników w grupie nie może przekroczyć 6 osób. Duety zaliczane będą 

do zespołów. 

3. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest prawidłowo wypełniony formularz 

zgłoszeniowy dostarczony na adres szkoły: 

Szkoła Podstawowa w Silnie 

ul. Główna 39  

89-620 Chojnice 

 

przesłany faksem (052 / 3987696) lub e-mailem (butka4@wp.pl) 

 

mailto:butka4@wp.pl


4. Uczestnicy  zobowiązani są przesłać kartę zgłoszenia wraz z podkładem muzycznym w 

formacie mp3 (w przypadku, kiedy uczestnik nie śpiewa z akompaniamentem „na 

żywo”)  w nieprzekraczalnym terminie  do dnia  19 grudnia 2018r.  

W temacie prosimy  wpisać:  „Konkurs kolęd”. 

5. Kategorie wiekowe: 

- klasy I-III szkoła podstawowa 

- klasy IV-VI szkoła podstawowa 

- klasa VII ,VIII, III gimnazjum, 

6. Uczestnicy wykonują 1 dowolnie wybrany utwór zgodnie z założeniami konkursu. 

7. Uczestnicy mogą śpiewać przy własnym akompaniamencie, osób towarzyszących lub 

podkładzie muzycznym ( pół-playback). 

8. Organizatorzy zapewnia nagłośnienie, sprzęt do odtwarzania podkładów muzycznych, 

wodę niegazowaną, herbatę oraz słodki poczęstunek. 

9. Organizator przewiduje nagrody i dyplomy dla zdobywców  1, 2 i 3 miejsca oraz 

dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu. 

10. Koszty związane z przygotowaniem do prezentacji , przyjazdem i pobytem pokrywają 

uczestnicy lub sponsorujące ich instytucje. 

11. Zgłoszenie jest równoważne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

uczestników w celu  zamieszczenia w Internecie listy laureatów, wykorzystanie zdjęć lub 

nagrań na stronie internetowej szkoły. 

KRYTERIA OCENY: 

1. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje Jury powołane przez organizatora konkursu. 

2. Dokonując oceny Jury bierze pod uwagę 

- dobór repertuaru, 

- umiejętności wokalne, 

- poprawność językową, 

- prezentację sceniczną i ogólny wyraz artystyczny. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany punktów regulaminu ze względu na 

zdarzenia losowe. 

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz sporne rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

Organizatorzy: 
 

Małgorzata Luptowska ( nauczyciel j.angielskiego) 

Hanna Butkiewicz tel. ( nauczyciel muzyki) 



KARTA ZGŁOSZENIA 

NAZWA ZESPOŁU: (ilość członków, nazwiska wykonawców, wiek lub klasa 

do której uczęszcza wykonawca):  

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

………………………………………………………………………………………………………………… 

KATEGORIA WIEKOWA:……………………………………………………………………………. 

TYTUŁ PIOSENKI:…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

RODZAJ AKOMPANIAMENTU ( zapotrzebowanie techniczne): 

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

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

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA ORAZ KONTAKT:………………………………………….. 

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

NAZWA I ADRES SZKOŁY:………………………………………………………………………….. 

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

:............................................................................................................................. ............................................................................... 

Oświadczam, że zapoznałem / łam się z regulaminem i akceptuję jego warunki. 
 
Oświadczam, że: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r., Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.) przez organizatora konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu . 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku w celach upowszechnienia efektów konkursu np. publikacja 
w środkach masowego przekazu, stronach internetowych konkursu, dokumentacji związanej z konkursem. 
* Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych 
                                       
       ……………………………..                                                 ………………………………………….. 
 
  Miejscowość i data      (czytelny podpis  rodzica uczestnika niepełnoletniego) 
 


