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  X POWIATOWY KONKURS POEZJI I PIOSENKI  

NIEMIECKOJĘZYCZNEJ 

Etap powiatowy -  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie 

18 stycznia 2017 r. godz. 10.00 

REGULAMIN 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich typów szkół z powiatu oleśnickiego. 

2. Celem konkursu jest prezentacja umiejętności językowych uczniów oraz promowanie 

aktywności twórczej wśród młodzieży. 

3. Przedmiotem konkursu jest recytacja utworu lub zaśpiewanie piosenki autorów z obszaru 

niemieckojęzycznego (Niemcy, Austria, Szwajcaria). 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

      Wykonawcy występują w trzech grupach wiekowych: 

1. Uczniowie szkół podstawowych. 

2. Uczniowie gimnazjów. 

3. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

            oraz 2 kategoriach: wiersz i piosenka 

 

III. ETAPY KONKURSU 

1. Etap szkolny zainteresowane placówki przeprowadzają we własnym zakresie w terminie 

podanym poniżej. 

2. Etap powiatowy odbędzie się w Centrum Kultury w Sycowie. 

3. W etapie powiatowym każda szkoła może wystawić 1 piosenkę i 1 wiersz.  

4. Każda szkoła wystawia max. 2 reprezentantów.  

5. Każdy utwór prezentowany jest przez ucznia solo.  

6. Jeden uczeń może wystąpić tylko w jednym utworze.  

7. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament bądź 

nagranie instrumentalne na płycie CD lub MP3 (niedopuszczalne są nagrane partie wokalne). 

8. Uczestnik konkursu zobowiązany jest zaznaczyć na karcie zgłoszeniowej, jaki rodzaj sprzętu 

organizator ma mu zapewnić. 

9. Szczegółowy harmonogram zostanie rozesłany na adres e- mailowy szkoły . 

 



 

IV. OCENA UCZESTNIKÓW: 

Do oceny prezentacji konkursowych Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

powołanie jury, które oceniać będzie: 

1. Dobór repertuaru (odpowiedni do wieku wykonawcy). 

2. Poprawność językową. 

3. Pamięciowe opanowanie tekstu. 

4. Ogólne wrażenie artystyczne. 

 

V. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Wykonawcy utworów mogą recytując wiersz lub śpiewając piosenkę gestykulować, tańczyć, 

występować z rekwizytami. 

2. Wykonawcy prezentują utwór, nie przekraczający 5 minut. 

3. Jury wybierze laureata lub laureatów konkursu wg przyjętych przez PCEiK procedur, w trzech 

grupach wiekowych i w obu kategoriach oddzielnie oraz przyzna wyróżnienia. Nagrody 

zostaną rozdane w dniu konkursu. 

 

VI. ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszenia uczestników na załączonej karcie zgłoszeniowej wraz z tekstem wiersza, piosenki 

należy przesłać e- mailem do dnia: 14 grudnia 2016 r. na adres: pceik@pceik.pl  wpisując  

w temacie wiadomości: „Konkurs Poezji i Piosenki Niemieckojęzycznej” 

2. Karta zgłoszeniowa oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej PCEiK- www.pceik.pl 

3. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: SP 2 w Sycowie:  

62-785-51-57 lub PCEiK w Oleśnicy: 71-314-01- 72 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

niniejszego regulaminu. 

2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału  

w wyżej wspomnianym konkursie.  

3. Odpłatność w wysokości 8 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu 

oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego  

i doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

4. W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą  

            z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926  

            z późn. zm.) 
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