
                                                                                                                                               

REGULAMIN V POWIATOWEGO 
KONKURSU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 
KRASNE 2017 

 

Cele konkursu: 

1. Promowanie młodych talentów. 
2. Zachęcanie dzieci i młodzieży do nauki języków obcych. 
3. Popularyzacja śpiewu jako formy rozwoju ekspresji. 
4. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły. 
5. Konfrontacja umiejętności wokalnych i estradowych dzieci i młodzieży. 
6. Pogłębianie wrażliwości artystycznej. 
7. Właściwe i pożyteczne spędzanie wolnego czasu. 

 
Warunki uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów  
z terenu powiatu rzeszowskiego. 

2. Wykonawcy występują w następujących kategoriach wiekowych: 
 uczniowie klas I-III szkoły podstawowej 
 uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej 
 uczniowie Gimnazjum 

3. Wykonawcy prezentują utwory w dowolnym języku obcym. 
4. W konkursie biorą udział soliści, duety i zespoły wokalne. Duety i zespoły wokalne  

oceniane będą w jednej kategorii. 
5. W każdej kategorii dopuszcza się prezentację jednej jednostki wykonawczej  

z danej szkoły. 
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie laureatów jest nadesłanie nagrania video 

prezentowanych utworów na płycie DVD w formacie DVD-video lub formacie 
Windows Media Player oraz kartę zgłoszenia (według załączonego wzoru)  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2017r. 
Płyty należy dokładnie opisać: nazwa szkoły, imię i nazwisko uczestnika/nazwa 
zespołu, klasa, tytuł utworu, imię i nazwisko opiekuna. 

 
Terminarz konkursu: 

1.  do 4 maja 2017 r.- termin nadsyłania nagrań wraz z kartą zgłoszenia, 
2.  do 8 maja 2017 r.- przesłuchanie prezentacji i wyłonienie laureatów, 
3.  do 10 maja 2017 r.- zamieszczenie wyników konkursu na szkolnej stronie 

internetowej; www.krasne.edu.pl 
4.  17 maja 2017r., godz. 10.30- Konkurs laureatów w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym w Krasnem. 

http://www.krasne.edu.pl/


Kryteria oceniania i nagrody: 

Jury konkursu w sposób szczególny weźmie pod uwagę: 
1. Dobór repertuaru i poprawność językową, 
2. Estetykę wykonania utworu, 
3. Dykcję i poprawność wykonania linii melodycznej, 
4. Interpretację i intonację, 
5. Własną aranżację muzyczną, 
6. Umiejętności warsztatowe, 
7. Ogólne wrażenie artystyczne. 
 

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z nadesłanymi materiałami wyłoni 
laureatów w każdej kategorii oraz przyzna wyróżnienia. 

 
Postanowienia końcowe: 

1. Organizator powołuje komisję konkursową i ustala kolejność wystąpień 
uczestników. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi 
uczestników konkursu. 

3. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów nagraniowych. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeśli nastąpi taka 

konieczność. 
5. Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 
6. Po zakończeniu Konkursu Laureatów Jury ustala wynik i podaje do wiadomości. 
7. Decyzja Jury jest ostateczna. 
8. W trakcie trwania konkursu oraz przed i po konkursie Opiekunowie uczestników 

zapewniają opiekę swoim podopiecznym. 
9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzję podejmuje 

organizator konkursu. 
 

Organizator konkursu: 

       Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krasnem 
Krasne 742 
36-007 Krasne 
tel.17/855 52 24, adres e-mail: zsp@krasne.edu.pl 
 
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela: 
Małgorzata Sosnowska, e-mail: gosia767@op.pl 

 

mailto:zsp@krasne.edu.pl

