
REGULAMIN 

VII KONKURSU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ „ALL YOU NEED IS SONG” 

                                                   EDYCJA FILMOWA 

I. CELE KONKURSU 

1. Prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów. 

2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę. 

3. Promowanie aktywności twórczej wśród młodzieży. 

4. Integracja opolskich środowisk szkolnych oraz promocja szkoły. 

 

II. REGULAMIN:  

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów opolskich szkół podstawowych z klas IV-VI 

oraz klas I-III szkół gimnazjalnych.  

2. W konkursie mogą wziąć udział: 

a. soliści,                                                                                                                         

b. zespoły wokalne (max. 4 osób). 

3. Szkołę może reprezentować jeden solista i jeden zespół.                                       

4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zaprezentowania jednego dowolnie 

wybranego, anglojęzycznego utworu filmowego.  

5. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może                                       

być akompaniament bądź nagranie instrumentalne na płycie CD lub innym 

powszechnie obsługiwanym nośniku. Organizator zapewnia uczestnikom konkursu 

obsługę akustyczną.  

6. Na czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia czekamy do dnia 17. 03. 2017r.  

7. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr I w Opolu, ul. Licealna 3, 45-714 Opole,                                

lub  pocztą elektroniczną na adres: konopacka.elzbieta@zso1.opole.pl. 

8. Utwory podane na karcie zgłoszenia nie podlegają zmianom.  

9. Kolejność występów podana przez organizatorów nie podlega zmianie. 

10. Solista lub zespół zgłasza się do organizatora 15  minut przed występem. 

11. W skład Jury wchodzą oddelegowani opiekunowie uczestników konkursu, w związku 

z tym prosimy, aby byli to nauczyciele języka angielskiego lub muzyki.         

12. Kryteria oceny to: interpretacja utworu, dykcja i emisja głosu, poprawność językowa, 

ruch sceniczny, kontakt emocjonalny z publicznością, ogólny wyraz artystyczny.                                                                                  

 

III. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  

1. Powołane przez Organizatora Jury przyzna nagrody rzeczowe za:  

• zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach;  

• w zależności od ogólnego poziomu artystycznego konkursu jury może także 

przyznać wyróżnienia. 

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

3. Instruktorzy i opiekunowie uczestników otrzymają specjalne podziękowania.  
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 UWAGA!  

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłącznej interpretacji regulaminu                          

i rozstrzygania kwestii spornych.  

2. Organizatorzy proszą o przestrzeganie terminu zgłoszeń.  

3. Ze względu na przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy 

rodziców występujących niepełnoletnich dzieci o umożliwienie wykorzystania 

wizerunku oraz podstawowych danych osobowych dzieci, w celu wypromowania 

konkursu w środowisku lokalnym. Prosimy rodziców o wypełnienie zgody                           

na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz zgody na publikację wizerunku 

dziecka. 

 Wyżej wymienione zgody należy przedłożyć organizatorowi najpóźniej w dniu konkursu. 

 

 

Dodatkowych informacji drogą elektroniczną udzielają koordynatorzy konkursu:                                                                                                         

Elżbieta Konopacka:  konopacka.elzbieta@zso1.opole.pl                                                                       

Iwona Witkowska: witkowska.iwona@zso1.opole.pl                                                                                                                                                                   

lub telefonicznie  +48 (77) 474 29 44 (pokój nauczycielski wew. 824) 

                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

Z poważaniem  

koordynatorzy konkursu 

Elżbieta Konopacka, Iwona Witkowska  

                  nauczyciele j. angielskiego                                                                                              

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I w Opolu 
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