
Konkurs Piosenki Angielskiej i Niemieckiej “You are the music” w tym roku 

odbędzie się w formie online. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie, 

proszeni są o wysłanie zgłoszenia do 30 kwietnia 2022 roku a filmiku z 

nagraniem śpiewanej piosenki do dnia 20 maja 2022 roku na maila 

szkoły: zsppokrzywnica@wp.pl . Komisja dokona oceny i wybierze laureatów 

konkursu.  
  

   

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ I 

NIEMIECKIEJ “YOU ARE THE MUSIC”  

POKRZYWNICA 2022  
  

1. Celem festiwalu jest:  

 prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,  

 propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę,  

 promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,  

 motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,  

 promocja nowych talentów,  

 utrwalenie i wzbogacenie leksyki,  

 praca nad poprawną wymową,  

 przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień,  

 uczenie aktywnego spędzania czasu wolnego.  

2. Organizatorem Konkursu Piosenki Angielskiej i Niemieckiej “ You are the music” jest 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy.  

Adres: ulica Szkolna 14a,  47-208 Reńska Wieś.  

Tel / Fax :077 4820147  

            Email: zsppokrzywnica@wp.pl  

4. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. Forma wystąpienia 

w konkursie jest indywidualna - SOLISTA. Podstawą zakwalifikowania do konkursu jest 

nadesłanie karty zgłoszenia przez nauczyciela placówki do 30 kwietnia 2022r. Wykonawcy 

przygotowują i prezentują dowolną piosenkę w języku angielskim, nagrywają filmik i 

przesyłają go na pocztę: zsppokrzywnica@wp.pl do 20 maja 2022r.  

5. Uczeń musi rozumieć słowa piosenki.  

6. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.  

7. Występy oceniać będzie Jury wybrane przez organizatorów.  
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8. Jury oceniać będzie:  

 poziom wykonania (poczucie rytmu, melodii, dykcję)  

 fonetyczną poprawność śpiewanego tekstu  

 oryginalność  

 ogólne wrażenie artystyczne  

9. Mile widziane są utwory autorskie i niepublikowane.  

11. Bardzo prosimy o nie korzystanie z playbacku.   

12. Dopuszczalne jest użycie podkładów muzycznych w formie pół -playbacku.  

13. Dla wyróżnionych uczestników konkursu przewiduje się dyplomy okolicznościowe  

i małe upominki.  

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji audiowizualnej wykonawców  

w celach archiwalnych oraz do umieszczania zdjęć na stronie internetowej szkoły  

i w prasie lokalnej.  

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.  

16.  Decyzje Jury są ostateczne.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I ZGODY   
  

Wyrażam zgodę na umieszczenie nagrania mojego dziecka ………..…………………………  

na stronie internetowej szkoły, facebook oraz w prasie lokalnej przez Publiczną Szkołę 

Podstawową w Pokrzywnicy organizatora Konkursu Piosenki Angielskiej i Niemieckiej 

“You are the music” , który odbędzie się online.  

  
Podpis rodzica/ prawnego opiekuna  

……………………………………..  

 

II KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  

Karta zgłoszenia.   

KARTA ZGŁOSZENIA na Konkurs Piosenki Angielskiej i Niemieckiej 

“You are the music”   

*PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI   

1. Imię i nazwisko solisty, klasa  : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Imię i nazwisko koordynatora / nauczyciela: 

___________________________________________________________________________ 

3. Szkoła : 

___________________________________________________________________________ 

4. Repertuar:  

a) tytuł utworu: 

___________________________________________________________________________ 

b) wykonawca oryginalny: 

___________________________________________________________________________ 

5. Rodzaj nośnika/ akompaniament własny – na żywo: 

___________________________________________________________________________ 

 

  

Data i podpis osoby zgłaszającej: _____________________________  


