
 

Międzyszkolny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej Szkół Gminy Krzymów 

o tematyce świątecznej 

 

Regulamin festiwalu 

 

1. ORGANIZATOR 

 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie 

Aneta Rosiak, Lidia Rusin – koordynatorzy festiwalu, nauczyciele języka angielskiego 

 

2. ADRESACI FESTIWALU 

 

Uczniowie szkół podstawowych : ( kl. I – III ) ; (kl. IV – VIII) 

 

3.  CELE FESTIWALU 

 

 kultywowanie tradycji związanej z obchodami świąt Bożego Narodzenia, 

 motywowanie uczniów do nauki języka obcego, 

 doskonalenie umiejętności wokalno – językowych, 

 ćwiczenie dykcji i wymowy, 

 rozbudzenie w uczniach otwartości na inne kultury, 

 rozwijanie twórczej wyobraźni, 

 promowanie dziecięcej i młodzieżowej działalności estradowej, 

 rozwijanie wartości wychowawczych poprzez współzawodnictwo, 

 inspirowanie nauczycieli i instruktorów do twórczej działalności artystycznej. 

 

4. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

 

 Festiwal jest jednoetapowy. 

 Uczniowie występują w dwóch kategoriach: SOLIŚCI ( I grupa: uczniowie kl. I-III  i 

II grupa uczniowie kl. IV – VIII ) oraz ZESPÓŁ WOKALNY (uczniowie klas I – III 

oraz  IV –VIII) 

 Festiwal jest organizowany w  2 grupach wiekowych – uczniowie klas I – III, 

uczniowie klas IV-VIII. 

 W festiwalu mogą wziąć udział soliści oraz zespoły. 

 Każda placówka może zgłosić maksymalnie dwóch solistów i jeden zespół (max. 6 

osób). 

 W kategorii zespół, co najmniej 3 osoby śpiewają całą piosenkę.  

 Jeśli solista występuje z innymi uczniami, którzy stanowią „tło” występu (np. tańczą), 

również należy podać ich nazwiska (max. 4 osoby nie wliczając solisty). 

 Uczestnicy śpiewają jedną piosenkę świąteczną w języku obcym ( tylko i wyłącznie tą, 

która została podana w Karcie zgłoszenia). 

 Utwór nie może przekraczać 5 minut i powinien być zgodny z hasłem konkursu. 

 Śpiew będzie wykonywany na żywo.  



 Uczestnicy konkursu mogą śpiewać a capella, z akompaniamentem instrumentalnym 

dowolnej osoby lub z podkładem muzycznym przygotowanym przez uczestnika na 

CD lub USB, który należy dostarczyć do organizatora (może to mieć miejsce w dniu 

konkursu). Na sali gimnastycznej nie ma dostępu do internetu. 

 

 

5. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 

 

 

Komisja konkursowa oceniać będzie: 

 poprawność językową, 

 poziom warsztatu wykonawczego – walory głosowe, 

 interpretację prezentowanych utworów, 

 dobór repertuaru, 

 ogólny wyraz artystyczny 

 

 

6. MIEJSCE I CZAS PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

 

Konkurs i jego podsumowanie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019r. (środa) o godz. 13:00                    

w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie. 

 

      7. ZGŁOSZENIE UCZNIÓW DO KONKURSU 

 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do dnia 6 grudnia 2019 r. na załączonych do 

regulaminu kartach zgłoszeniowych. Zgłoszenia można wysłać pocztą na adres: 

 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie 

ul. Główna 1 

62-513 Krzymów 

 

lub faksem (63 24 13 047) 

lub na adres mailowy: aneta.rosiak@wp.pl 

              

     8. NAGRODY 

 

 laureaci i wyróżnieni uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, 

 pozostali uczniowie otrzymują dyplomy uczestnictwa, 

 nauczyciele otrzymają podziękowania od organizatorów. 

 

9. UWAGI KOŃCOWE 

 

Kwestie sporne rozstrzyga jury festiwalu. 

 

Wyniki festiwalu zatwierdzone przez jury są ostateczne. 

 

Wszelkich informacji o konkursie udziela pani Aneta Rosiak ( aneta.rosiak@wp.pl), tel. 

601714507 

mailto:aneta.rosiak@wp.pl

