
         

                                                                                                                            
 
 

 

                                                                                                            Oleśnica, dnia 17.09.2018 r. 

 
 

REGULAMIN  
I POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 

 
18.10.2018  r.  godz. 10.00 

 

 

I. ORGANIZATOR: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy  

II. TERMIN KONKURSU: SM „Korelat” Oleśnica, ul. Kochanowskiego 5, godz. 10.00 

III. Konkurs odbędzie się 18 października 2018 r. w PCEiK w Oleśnicy, 

IV. CELE: 

Głównym celem konkursu jest wspieranie uzdolnień dzieci młodzieży oraz wykorzystanie 

posiadanych umiejętności językowych. 

V. ZAŁOŻENIA I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, III klasy gimnazjalnej i szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu oleśnickiego oraz uczestników zajęć pozalekcyjnych w ośrodkach 

kultury.   

2. Każdy uczestnik wykonuje piosenkę w wybranym przez siebie języku.  

3. Wykonawcy występują w jednej kategorii – piosenka, w następujących grupach wiekowych: 

a) uczniowie szkół podstawowych klasy I-III, 

b) uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI, 

c) uczniowie szkół podstawowych klasy VIII oraz III klasa gimnazjum, 

d) uczniowie szkół  ponadgimnazjalnych, 

4. Każda szkoła lub ośrodek kultury może zgłosić po 1 uczestniku w każdej kategorii wiekowej,  

który wykonywać będzie piosenkę np. w j. angielskim – 1 ucz., w j. niemieckim – 1 ucz., w j. 

francuskim – 1 ucz. i innych..  

5.  Każdy utwór prezentowany jest przez ucznia solo, dopuszczalne są chórki towarzyszące soliście. 

Jeden uczeń może wystąpić tylko w jednym utworze. 

6. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być nagranie instrumentalne  

na płycie CD, MP3 lub akompaniament na  

7. Nie wolno korzystać z nagranych partii wokalnych. 

 

VI. OCENA UCZESTNIKÓW 

1. Do oceny prezentacji konkursowych zostanie powołane jury. 

2. Jurorzy oceniający wykonawców podczas przesłuchań konkursowych będą brać pod uwagę:  

a) dobór repertuaru (odpowiedni do wieku wykonawcy), dopuszczalne jest podczas śpiewu tańczenie, 

korzystanie z różnych rekwizytów), 

b) poprawność językową, 

c) pamięciowe opanowanie tekstu piosenki, 

d) ogólne wrażenie artystyczne, 

3. Wykonawcy prezentują utwór muzyczny nieprzekraczający 3-4 minut. 

4. Powołane przez dyrektora PCEiK jury  przyzna tytuły laureatów oraz wyróżnienia. 

5. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu konkursu. 

 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

http://www.pceik.pl/


 

 

VII. ZGŁOSZENIA 

Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail: pceik@pceik.pl do dnia 9 października 2018 r.  

 

VIII. 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 10 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. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury,               

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych działań placówki- na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkować będzie brakiem 

możliwości uczestniczenia w konkursie 
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