
 

 

REGULAMIN 

II GMINNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ 

„Be a star!” 

dla szkół podstawowych i gimnazjów. 

Otrębusy 2015 

 

ORGANIZATOR: 

Zespół Szkół w Otrębusach  

Zespół nauczycieli: Arleta Kowalska, Beata Pietras, Katarzyna Woźniakowska i Arkadiusz 

Młyński 

 

HONOROWY PATRONAT: 

Burmistrz Gminy Brwinów: pan Arkadiusz Kosiński 

 

I. CELE KONKURSU:  

- prezentacja umiejętności językowych, wokalnych uczniów,  

- propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki, 

- motywowanie do rozwijania kompetencji językowych, 

- propagowanie idei wspierania uzdolnień, 

- integracja uczniów szkół z terenu gminy, 

- promocja szkół wspierających uzdolnienia uczniów. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Brwinów:  

 kl. I-III szkół podstawowych 

 kl. IV-VI szkół podstawowych 

 kl. I-III gimnazjum 

2.  Konkurs ma charakter przeglądu w następujących kategoriach:  

a) soliści    

b) duety 



 

 

 

3. Każda szkoła przeprowadza wewnętrzne eliminacje, a następnie zgłasza maksymalnie 

dwie reprezentacje we wskazanej wyżej kategorii (np. solistę+duet, 2 solistów, 2 duety).  

4. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie i prezentacja dowolnej piosenki w 

języku angielskim z podkładem muzycznym (nie dopuszcza się wersji a cappella). Po 

zgłoszeniu się do konkursu uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru. 

5. Czas wykonania piosenek nie może przekroczyć 5 minut.   

6. Szkoły mogą zgłosić do konkursu uczestników w wybranych kategoriach poprzez 

nadesłanie na adres organizatorów:  

 wypełnionej karty zgłoszenia do 8 maja 2015r.  

 nagrania podkładu muzycznego (na płycie CD) w terminie do  12.05.2015 r. Płytę 

należy opisać, podając: nazwę szkoły, tytuł piosenki, imię/imiona i nazwiska 

wykonawców.  

7. Podkładem muzycznym podczas konkursu może być akompaniament własny bądź 

nagranie instrumentalne na płycie CD (bez słów*)  

* wyjątek stanowią uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej. 

8. Piosenki, które będą wykonywane przez uczestników konkursu mogą być ich własną 

twórczością. 

9. Uczeń musi rozumieć słowa piosenki. 

10. Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika konkursu i podlegają 

ocenie. 

11. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści. 

12.  Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

III. JURY, OCENA, NAGRODY 

1. Organizator powoła Jury, w składzie którego znajdą się: 

 profesjonalny muzyk; 

 nauczyciele języka angielskiego (po jednym przedstawicielu z każdej 

uczestniczącej szkoły) 

 przedstawiciel Burmistrza. 

2. Ocenie podlegać będą: 



 

 

 dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy 

 strona muzyczno-wokalną (walory głosowe, muzykalność),  

 poprawność językowa, 

 interpretacja prezentowanych utworów, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

3. Jury może przyznać: 

 miejsca od 1-3 we wszystkich kategoriach, 

 wyróżnienia. 

4. Decyzje Jury są ostateczne. 

5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy dyplomy                         

i nagrody rzeczowe. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie  należy wypełnić i przesłać na adres organizatora:  

Zespół Szkół w Otrębusach 

Ul. Piaseckiego 2  

05-805 Otrębusy 

 

z dopiskiem II GMINNY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ  

2. Konkurs odbędzie się  19 maja 2015 

 roku o  godzinie  11.00 w Zespole Szkół w Otrębusach. 

3.  Harmonogram konkursu: 

11:00 –   uroczyste rozpoczęcie imprezy przez Burmistrza Gminy i organizatorów 

11:15 – 14:15 – przesłuchania konkursowe według ustalonego harmonogramu 

14:45 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

4. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników 

konkursu, nagraniami, zdjęciami.  

6. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

7. Organizator zapewnia uczestnikom słodki poczęstunek i napój. 

 



 

 

 

Dane teleadresowe szkoły 
 

Adres ul. Piaseckiego 2, 05-805 Otrębusy 

tel. +48 22 7585810 

tel./fax +48 22 7585817 

e-mail: szkola@otrebusy.edu.pl 

www www.otrebusy.edu.pl 

 

 

Pocztę elektroniczna najlepiej kierować do Arlety Kowalskiej  

mail:  arletakowalska66@gmail.com   
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