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                                                                                                            Oleśnica, dnia 01.10.2019 r. 

 
 

REGULAMIN  
II POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 

 
17.12.2019 r.  godz. 10.00 

                                 SM „Korelat” Oleśnica, ul. Kochanowskiego 5 

 

 

ORGANIZATOR:  

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

 

I. CELE: 

Wspieranie uzdolnień dzieci młodzieży oraz wykorzystanie posiadanych umiejętności 

językowych. 

II. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych 

powiatu   oleśnickiego   oraz   uczestników   zajęć   pozalekcyjnych      w  ośrodkach   kultury.   

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

3. Wykonawcy  występują   piosenkę  w  następujących  grupach  wiekowych: 

a. uczniowie szkół podstawowych klasy I-III 

b. uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI 

c. uczniowie szkół podstawowych klasy VII, VIII  

d. uczniowie szkół  ponadpodstawowych. 

4. Każda szkoła lub ośrodek kultury może zgłosić do dnia 06.12.2019 r.                                                

na   adres      pceik@pceik.pl     jednego    uczestnika    w   każdej    kategorii    wiekowej.  

5. Uczestnik może wykonać jedną  piosenkę w wybranym języku (  angielskim, niemieckim, 

hiszpańskim, włoskim, francuskim).  

6. Utwór   uczestnik   prezentuje   solo,   lecz   dopuszczalne   są   chórki   towarzyszące   soliście. 

7. Wykonawca   prezentuje   utwór   muzyczny   nieprzekraczający  3 - 4   min. 

8. Podkłady  muzyczne: 

a. nagranie  instrumentalne na płycie CD  

b. MP3  

c. akompaniament na własnym instrumencie (organizator dysponuje pianinem 

elektrycznym). 

9. Nie wolno korzystać z nagranych partii wokalnych. 

 

III. OCENA UCZESTNIKÓW 

1.   Powołane   przez    Dyrektora    PCEiK   jury będzie  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. 

2. 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 

mailto:pceik@pceik.pl
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IV. 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 Konkursie.  

 

V. ZAŁĄCZNIKI: 

 karta zgłoszeniowa  

 oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO 

 


