
REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ W JĘZYKU OBCYM 

   ” LET’S SING WEIHNACHTSLIEDER !!! ” 

                             

                         

                                                                       

                              

    

ORGANIZATOR: 

Pani Amanda Onuszkanicz 

Pani Magdalena Gogosz 

Pan Marek Siwka 

CELE KONKURSU: 

• kształcenie wrażliwości i kultury muzycznej, 

• integrowanie uczniów, 

• kształcenie umiejętności interpretacyjnych, 

• popularyzacja nauki języka angielskiego i niemieckiego poprzez formę piosenki, 

• prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 

• W konkursie biorą udział soliści, duety, lub grupy do 4 uczniów w dwóch kategoriach 
wiekowych: 

I kategoria: klasy I-III 

II kategoria: klasy V-VII 

• Uczestnicy prezentują jedną piosenkę świąteczną w języku obcym. 

• Uczestnicy zgłaszają się do udziału w konkursie poprzez wypełnioną kartę zgłoszenia, 
a następnie dostarczają podkład w formie audio (pendrive) w kopercie podpisanej 
imieniem i nazwiskiem do dnia 10 grudnia 2019 roku. 

• Dysk przenośny powinien być opisany i zawierać nazwę wykonawcy.  Prosimy, aby na dysku 
znajdowało się tylko nagranie potrzebne do występu.  

• Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie kart zgłoszeniowych są Pani Magdalena 
Gogosz oraz Pani Amanda Onuszkanicz, natomiast za podkłady oddawane w kopertach 
odpowiada Pan Marek Siwka.  

• Wykonanie utworu nie może być dłuższe niż 4 minuty w przypadku każdego podmiotu 
wykonawczego  (interpretacja utworu wg własnego pomysłu do podkładu muzycznego lub 
wersji a’capella). 

FORMA KONKURSU: 

Krótka prezentacja sceniczna w formie artystycznej: 

- śpiew w połączeniu z (opcjonalnie) grą na instrumencie, grą aktorską, tańcem, lub charakteryzacją 
sceniczną. 

 



OCENIE PODLEGA: 

• ogólny wyraz artystyczny, 

• interpretacja wokalna utworu, 

• poprawność językowa i fonetyczna wykonywanego tekstu piosenki, 

• poprawna emisja, dykcja, intonacja. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

• Kandydatów ocenia profesjonalne jury i jego decyzja jest ostateczna. Nie podlega odwołaniu. 

• Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych 
osobowych w publikacjach i na ogłoszeniach wyników oraz na publikację zdjęć bądź nagrań 
występów w celach promocyjnych szkoły. 

• Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

• Sprawy nieujęte  w regulaminie rozstrzyga jury oraz organizatorzy. 

• Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy z odtwarzaniem dysku  przed występem. 

• Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony oraz odtwarzacz dysków przenośnych. 

MIEJSCE REALIZACJI KONKURSU: 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marii Montessori – świetlica klas V 

TERMIN REALIZACJI KONKURSU: 

16 grudnia o godzinie 11:30 

PRZEBIEG KONKURSU: 

• Konkurs przebiega w kategoriach I-III i V-VII. W każdej z kategorii zostaną wyłonieni finaliści 
oraz przyznane miejsca I-III. 

• Po zakończeniu występów jury udaje się na naradę, podczas której wybiera finalistów konkursu. 

• Finaliści otrzymują dyplomy i nagrody. Każdy uczestnik otrzymuje również dyplom za 
uczestnictwo w konkursie.  

 

Serdecznie zapraszamy do przedświątecznej zabawy! 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły– Pani Amanda Onuszkanicz, Pani Magdalena Gogosz, Pan Marek Siwka 

Załączniki: 

 

1. Karta zgłoszenia do konkursu. 

2. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych ucznia na występ. 

 



Załącznik nr 1: 

 

Karta zgłoszenia do KONKURSU PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ W JĘZYKU OBCYM 

   ” LET’S SING WEIHNACHTSLIEDER !!! ” 

 

. 

 Imię i nazwisko uczestnika/uczestników 
 
………………………………………………………………………………………………. 

 

 Wiek uczestnika/uczestników 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 Tytuł i język wykonywanego utworu w oryginale 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 

 Czas występu 
………………………………………………………………………………………………. 
 

 Potrzeby techniczne ( ze strony organizatora) 
 
………………………………………………………………………………………………. 

 Sposób wykonania (podkład muzyczny, akompaniament własny, a’capella) 
 

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

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

 

 

Oświadczam, że zapoznał(a)m się z regulaminem konkursu  

   ” LET’S SING WEIHNACHTSLIEDER !!! ” 

 

 

 

 

 

 
 
 

…………………….              ..……………………… 
Miejscowość, data       podpis uczestnika/uczestników 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2: 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  NA WYSTĘP DZIECKA 

W SZKOLNYM KONKURSIE ” LET’S SING WEIHNACHTSLIEDER !!! ” 

 

 

Wyrażam zgodę na występ mojego syna/córki 

 

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

/imię i nazwisko/ 

 

w Szkolnym Konkursie  

 

organizowanego przez Niepubliczną Szkołę Podstawową im Marii Montessori w Zielonej Górze. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem* konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych do celów konkursu, jego promowania oraz na publikowanie wizerunku dziecka 

w mediach. 

 

 

      Regulamin znajduje się na stronie szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data                            Podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 


