
REGULAMIN I-go SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ 

pt. „Sing Your Heart Out” 

 

 

1.   Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.  

2.   Konkurs  odbędzie się w  ZSOIZ w Ciechanowcu 25 kwietnia 2019 r.           

3.   Konkurs jest skierowany do uczniów klas licealnych (1-2) techników (klasy 1-3) OSSP (klasy 1-5) 

oraz wszystkich klas zawodowych. 

4.   Celem konkursu jest : 

-  rozwijanie kultury muzycznej oraz wrażliwości młodzieży na język angielski i jego warianty w 

kwestii wymowy  i ekspresji artystycznej, 

-  poszukiwanie oraz promocja młodych talentów, 

-  stworzenie szansy niezależnej prezentacji scenicznej młodym wykonawcom, 

-  doskonalenie kompetencji językowych artystów wykonujących obcojęzyczne utwory.  

5.   Warunki uczestnictwa: 

 W prezentacji 1-go utworu mogą wziąć udział soliści, a także mini zespoły  - do 4 osób 

maksymalnie na 1 zespół wokalno-instrumentalny. 

6.   Ilość uczestników (wykonawców) ograniczona (nie więcej niż 12 łącznie). 

7.   Uczestnicy konkursu prezentują jedną współczesną piosenkę angielską/brytyjską lub amerykańską 

tudzież reprezentującą jeszcze inną pro-angielską kulturę językową (np. twórców czy też wokalistów 

pochodzących z Australii).   

8.  Utwory mogą być wykonane a'cappella lub z akompaniamentem (np. instrumenty muzyczne lub 

półplayback z płyty CD). 

9.   Występ każdego uczestnika może być wzbogacony o strój  (np. nawiązujący do lat 70-tych) oraz 

oryginalną ekspresję sceniczną itp.  

10.  Utwór powinien być dostosowany do charakteru (ekspresja) i możliwości wokalno-scenicznych 

uczestnika. 

11.  Czas trwania utworu nie powinien przekroczyć 4-5 minut. 

12.  Każdy uczestnik ma prawo do jednokrotnego wykonania utworu. 

13.  O kolejności prezentacji decydują organizatorzy. W dniu konkursu lista wykonawców nie będzie 

podlegać żadnym zmianom.              

14. Organizator w czasie konkursu zapewnia sprzęt nagłośnieniowy z odtwarzaczem CD/mp3, przy 

wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby – instrumenty. Nie zapewniamy akompaniatora. 

15.  Uczestnicy dostarczają podkłady muzyczne do swoich utworów we własnym zakresie lub 

zgłaszają tytuł wykonywanej piosenki i oryginalnego artystę oraz po zatwierdzeniu uczestnictwa 
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przez organizatorów wpisują się na listę uczestników u organizatorów konkursu (szkolny zespół 

anglistów). 

       Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do dnia 17 kwietnia 2019 r. 

 16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości odtworzenia płyty CD/mp3 z 

winy uczestnika konkursu. 

17.   Jury oceniać będzie: 

- ogólny wyraz artystyczny zaprezentowanego utworu (strój, entuzjazm, ekspresja/energia 

sceniczna, charyzma) 

- oryginalność wykonawczą prezentowanej piosenki, muzykalność, 

- dobór repertuaru,  

- poprawność językową i fonetyczną wykonywanego tekstu piosenki,  

- emisję, dykcję, intonację i interpretację.  

18.   Decyzja jury dotycząca przyznawanych miejsc jest ostateczna i nieodwołalna. 

19.   Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają potwierdzenie uczestnictwa.  

20.  Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów . 

21.  Kwestie sporne i sprawy nie objęte Regulaminem rozstrzygają organizatorzy i jury.  

22.   Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.  

 

W sprawie dodatkowych informacji lub pytań proszę kontaktować się z: 

Lukasz Kloc -  lukaszkloc@gmail.com  - koordynator konkursu, konsultant, szkolny  

anglista. 

Irina Szymoniak – koordynator konkursu, konsultant, szkolny anglista. 

 

Program konkursu: 

godz.   11.10   –  oficjalna rejestracja uczestników  

godz.   11.20   –  prezentacje konkursowe  

około godz.  12.20   –  ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom.  

 Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie, o których uczestnicy zostaną 

powiadomieni.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! Życzymy sukcesów i dobrej zabawy! 
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