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ORGANIZATOR 
 

Miejski Zespół Szkół nr 4 w Krośnie 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15   
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ORGANIZATORZY KONKURSU 
 

mgr Monika Guzik  
 

mgr Dorota Łopuszańska – Patrylak 
 

TERMIN KONKURSU 
 
13.05. 2019 godz. 9.00 Konkurs –przesłuchania- Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie 
 
19.05.2019 godz.17.00 Gala Finałowa – Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie 
 
PATRONAT 
 
Prezydent Miasta Krosna 
Urząd Miasta Krosna 
Dyrektor Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie 
 
SPONSORZY 
 
- Dyrekcja Krytych Pływalni w Krośnie, 
- Firma Decor , 
- Firma P.W.Wenta Sp.z o.o. 
- PWSZ w Krośnie, 
- Rada Rodziców przy SP 15  
- Restauracja i Hotel Twist oraz Fikoland,  
- Wydawnictwo Egis, 
- Wydawnictwo Oxford University Press, 
- Restauracja Oberża 
-Hurtownia Zostań 
 
 
 
 
 
 
 



CELE KONKURSU: 
 
- motywowanie dzieci do nauki języka angielskiego, 

- popularyzacja piosenki angielskiej i anglojęzycznej wśród uczniów szkół podstawowych 

i oddziałów gimnazjalnych, 

- zachęcenie dzieci do śpiewania w języku angielskim, 

- tworzenie autorskich tekstów i muzyki w języku angielskim, 

- własna interpretacji znanych utworów, 

- budowanie więzi koleżeńskich, 

- kształtowanie pozytywnych sposobów spędzania wolnego czasu. 

 

UCZESTNICY I KATEGORIE KONKURSU 
 
Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 
 
- Szkoła podstawowa klasy I-III, 
- Szkoła podstawowa klasy IV-VI, 
- Szkoła podstawowa klasy VII i VIII oraz klasy III Gimnazjum   
 
w następujących konkurencjach: kategoriach 
- soliści,  
- duety,  
- zespoły. 
 
 
 
KRYTERIA OCENY: 
 
- dobór repertuaru dopasowany do wieku uczestnika i jego umiejętności oraz  warunków 

głosowych ( w przypadku niedostosowania się do w/w kryterium, uczestnik nie zostanie 

dopuszczony do udziału w konkursie), 

- własna interpretacja piosenki, 

- poprawność wykonania pod względem językowym, 

- ogólny wyraz artystyczny prezentacji wokalnej, 

- strój dopasowany do wykonywanego utworu, 

- wykorzystanie instrumentów muzycznych jako akompaniamentu. 

 
 
 
 
 
 



ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 
 
W celu zgłoszenia szkoły do konkursu należy:  

- pobrać załącznik „Regulamin Konkursu” ze strony internetowej www.sp15krosno.pl lub 

www.gimnazjum4krosno (Konkursy – zakładka „Festiwal Piosenki Anglojęzycznej – Let’s sing 

in English”)  i  dokładnie zapoznać się z treścią regulaminu,  

- pobrać i wypełnić załącznik „Zgłoszenie uczestników finału”, a następnie przesłać drogą 

elektroniczną na adres mrguzi@o2.pl  do 22.03.2019 r., 

- nagrać wykonanie piosenek przez uczestników zgłoszonych do finału ( video – może być 

nagranie kamerą, telefonem komórkowym lub za pomocą innego sprzętu przeznaczonego do 

nagrywania), a następnie skopiować nagrania na płytkę CD lub DVD i wysłać drogą pocztową 

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu MZS4 w Krośnie wraz ze „ Zgłoszeniem imiennym 

uczestników finału”. Prosimy dokładnie opisać płytki z nagraniami uczestników, żeby nie było 

wątpliwości, kto prezentuje dany utwór. Nagrania proszę dostarczyć  w nieprzekraczalnym 

terminie  22.03.2019r. 

- pobrać i wypełnić załącznik „OŚWIADCZENIE”  (zgoda na zamieszczenie danych osobowych i 

zdjęć uczestników finału na stronach internetowych) i przesłać organizatorom wraz ze zgłoszeniem i 

nagraniami uczestników. 

Koperta ze zgłoszeniem szkoły do FINAŁU powinna zawierać:  
 
1. „Imienne zgłoszenie uczestników finału”,  
2.Nagrania video uczestników zgłoszonych do finału na płycie CD lub DVD wraz z dokładnym 
opisem,  
3.”Oświadczenia” uczestników zgłoszonych do finału. 
 

Na podstawie przesłanych nagrań, jury dokona preeliminacji i wyłoni uczestników 

eliminacji finałowych, które odbędą się 13 maja 2019 roku w RCKP w Krośnie. Lista 

uczestników zakwalifikowanych do eliminacji finałowych zostanie zamieszczona na stronach 

internetowych SP15 i Gim 4 do 17 kwietnia 2019 roku. 

Szkoły, które nie prześlą zgłoszenia uczestników, prezentacji uczestników i oświadczeń w 
terminie, nie będą mogły brać udziału w konkursie. 



W każdej kategorii wiekowej szkoła może zgłosić: 
 
- szkoła podstawowa klasy I-III: 3 solistów, 1 duet i/lub 1 zespół(max 10 uczniów w zespole), 
- szkoła podstawowa klasy IV-VI: 3 solistów, 1 duet i/lub 1 zespół(max 10 uczniów w zespole), 
- szkoła podstawowa klasy VII i VIII oraz gimnazjum klasy III : 3 solistów, 1 duet i/lub 1 zespół 
(max 10 uczniów w zespole). 
 

Wszystkie podkłady uczestników biorących udział w finale z danej szkoły powinny być 

nagrane na jednej płycie CD. Płytka ma być opisana wg w/w wzoru , który należy pobrać ze 

strony internetowej szkoły i powinien zawierać następującego dane: nazwa szkoły, imię i 

nazwisko opiekuna, imię i nazwisko uczestnika, tytuł wykonywanej piosenki, wykonawca. 

Opiekun jest zobowiązany przynieść nagraną płytę na przesłuchania i bezpośrednio przed występem 

dostarczyć ją osobie odpowiedzialnej za oprawę muzyczną oraz kontrolować zgodność i poprawność 

odtwarzanych utworów podczas całego występu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 

wszelkie nieprawidłowości wynikające z błędnych nagrań. Kolejność nagranych utworów powinna 

być zgodna z kolejnością podaną przez organizatorów na stronie internetowej, 

 

 Piosenki wykonywane przez uczestników w 2018 roku nie mogą być prezentowane w aktualnej 

edycji Festiwalu. 

 

ELIMINACJE FINAŁOWE  

- nauczyciel opiekun po przybyciu na miejsce konkursu, zgłasza się do „Biura organizacji 

konkursu” w celu potwierdzenia zgodności listy uczestników i wykonywanych utworów,  

- uczestnicy będą prezentować przygotowane przez siebie piosenki w kolejności ustalonej przez 

organizatorów. Szczegółowa kolejność występów zostanie przedstawiona na stronie internetowej 

www.sp15krosno.pl  lub www.gimnazjum4krosno na 3 tygodnie przed konkursem,  

- każdy wykonawca będzie zapowiadany przez prowadzących konkurs, 

- czas prezentacji nie może przekraczać: 2 minuty w klasach I-III SP, 3 minuty w klasach IV -

 VIII SP i klasach III Gimnazjum, 

- organizatorzy zapewniają uczestnikom sprzęt nagłośnieniowy z odtwarzaczem CD, mikrofony 

przewodowe i bezprzewodowe oraz nagłośnienie instrumentów. Organizacja sprzętu niezbędnego 

do nagłośnienia instrumentów np. piece do gitar elektrycznych – po stronie uczestników,   

- oceny dokonuje jury powołane przez organizatorów biorąc pod uwagę kryteria oceny, 

- decydujący głos w sprawach spornych ma przewodniczący jury. 

 
 



NAGRODY: 
 
- Jury przyzna nagrody w trzech konkurencjach „Soliści”, Duety” i „Zespoły” w każdej kategorii 

wiekowej oraz wyróżnienia w konkurencji „Soliści” ,  

- Laureaci trzech pierwszych miejsc w kategorii „Soliści” i „ Duety” otrzymają dyplomy, statuetki i 

nagrody rzeczowe, 

- Laureaci I miejsca w kategorii „Zespoły” otrzymają dyplom, statuetkę i nagrody. 

- Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobne nagrody „pocieszenia”, 

- Wszyscy opiekunowie zostaną uhonorowani certyfikatami za udział. 

 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE: 
 

- Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty, miejsca i godziny konkursu, o której 

powiadomi zainteresowane strony na stronie internetowej www.sp15krosno.pl oraz 

www.gimnazjum4krosno 

- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian dotyczących ilości i sposobu nagradzania 

laureatów przy uwzględnieniu sugestii jury. 

- Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia szkoły do uczestnictwa w konkursie 

w przypadku niedotrzymania terminów i zasad przewidzianych w regulaminie. 

- W trakcie konkursu sprawy sporne rozstrzyga organizator. 

- Wszelkie zmiany dotyczący zgłoszonych uczestników proszę zgłaszać najszybciej jak to 

możliwe. 

- Na zgłoszeniu przy uczestnikach, proszę dokładnie podać informacje dotyczące 

instrumentów i dodatkowego wyposażenia potrzebnego podczas prezentacji. 

- W razie pytań i problemów proszę kontaktować się z organizatorami konkursu: 

�  Pani Monika Guzik     

( mrguzi@go2.pl,  tel. 609 124 104). 

�  Pani Dorota Łopuszańska-Patrylak   

( dorotapatrylak@wp.pl, tel. 788 027 995). 

 

 

 

W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator. 


