
 

R E G U L A M I N  

VI MIĘDZYSZKOLNEGO FESTIWALU PIOSENKI ANGIELSKIEJ 

S I N G   A L O N G 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR33  

IM KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU  

W RADOMIU 
Rok szkolny 2018/2019 

 

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych  

zainteresowanych językiem angielskim, muzyką i śpiewem. 

 

 

 

CELE KONKURSU: 

• prezentacja umiejętności językowych, wokalnych uczniów  

• propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki 

• popularyzacja piosenki angielskiej i anglojęzycznej wśród uczniów  

• promowanie aktywności twórczej wśród uczniów 

• budowanie więzi koleżeńskich 

• kształtowanie pozytywnych sposobów spędzania wolnego czasu 

 

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU:  

 

1. Konkurs ma charakter festiwalu piosenki, w którym uczestniczą uczniowie klas IV – VIII szkół  

Podstawowych z terenu miasta Radomia. Uczniowie mogą prezentować piosenki indywidualnie 

(jako soliści) lub w zespołach (maksymalnie 3-osobowych). 

 

2. Festiwal organizowany jest przez nauczycieli języka angielskiego Publicznej Szkoły Podstawowej  

nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Radomiu. 

 

3. Przebieg konkursu:  

 

• Konkurs jest dwustopniowy.  

• I ETAP – eliminacje wewnątrzszkolne, organizowane w dowolnej formie przez nauczycieli 

uczących w poszczególnych szkołach. W wyniku eliminacji szkoły zgłaszają uczestników  

II etapu – finału festiwalu, który odbędzie się w PSP 33. Każda szkoła może zgłosić 

maksymalnie 2 uczestników – uczniów klas IV - VIII.  „Uczestnik” to solista lub zespół 

składający się maksymalnie z 3 uczniów.  (Karta zgłoszeń w załączeniu)  

  

  

  

     
 

 

  

 

 

    



 

• II ETAP – finał festiwalu, organizowany w PSP nr 33 w Radomiu. Uczestnicy prezentują  

przygotowane utwory, z podkładem muzycznym (bez słów) lub a cappella. Oceny dokonuje 

powołane przez organizatorów 4 osobowe jury, w składzie którego znajdą się m.in. doradcy 

metodyczni ds. muzyki i języka angielskiego.  

Ogólne kryteria oceny prezentacji muzycznych:  

• poprawność wykonania pod względem językowym  

• poprawność wykonania pod względem muzycznym 

• ogólny wyraz artystyczny prezentacji wokalnej i właściwy dobór repertuaru  

W wyniku przesłuchań jury przyzna trzy nagrody dla najlepszych wykonawców (solistów lub 

zespołów) oraz wyróżnienia. Decydujący głos w sprawach spornych ma przewodniczący jury.   

Jury ma prawo do innego niż powyższy podziału nagród.  

 

4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 kwietnia 2019r. 

 

5. Jeśli utwór będzie prezentowany z podkładem muzycznym, należy przesłać nagranie w formacie 

MP3 na adres: beginner@autograf.pl do dnia 12 kwietnia 2019r. 

 

6. Termin festiwalu: 8 maja 2019r. 

 

7. O szczegółach finału (godzina, harmonogram) nauczyciele zgłaszający uczestników zostaną 

poinformowani dwa tygodnie przed festiwalem. Brak informacji ze strony organizatorów 

oznacza iż zgłoszenie nie dotarło.  

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE. 

OPRÓCZ ATRAKCYJNYCH NAGRÓD  

ZAPEWNIAMY MIŁĄ ATMOSFERĘ I WSPANIAŁĄ ZABAWĘ. 

 

         

 

      

Kontakt: koordynator festiwalu Agata Kwiecień-Żyła tel. 503 425 463  

e-mail: beginner@autograf.pl 

Zgłoszenia można wysłać na adres mailowy koordynatora  

lub dostarczyć do sekretariatu szkoły PSP nr 33 ul Kolberga 5  

 

W załączeniu:  

• Karta zgłoszenia zał. nr 1 

• Zgoda rodziców/prawnych opiekunów zał. nr 2 
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KARTA ZGŁOSZENIA 
 

na VI Międzyszkolny Festiwal Piosenki Anglojęzycznej 

SING ALONG 
w PSP nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu 

 

 
1. nazwa i adres szkoły …………..……………………………………………………………… 

 

2. wykonawcy / członkowie zespołu: 

 

            uczestnik 1  ………………………………  ……………………………………….…… 

 

 klasa ………..   tytuł utworu: …………………………………………………… 

  

 Imię i nazwisko nauczyciela: ……………………………………………………………. 

 

 Telefon kontaktowy nauczyciela: ………………………………………………………. 

 

adres mailowy  nauczyciela: …………………………………………………………… 

 

         

uczestnik 2  …………………………………………………………………………….. 

 

klasa ………..   tytuł utworu: …………………………………………………… 

  

 Imię i nazwisko nauczyciela: ……………………………………………………………. 

 

  Telefon kontaktowy nauczyciela: ………………………………………………………. 

 

adres mailowy  nauczyciela: …………………………………………………………… 

     

 

UWAGA: Jeśli utwór nie będzie wykonywany a cappella, KONIECZNE jest przesłanie nagrania  

w formacie MP3 na adres: beginner@autograf.pl  do 12 kwietnia 2019. 

 

         
 

Akceptuję warunki zawarte w regulaminie konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

organizatora konkursu danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu, w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 

1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (dz.u. nr 133, poz. 883) 

 

pieczęć szkoły                                                                                                   podpis Dyrektora 
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dnia ....................................  

/ imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna /  .................................................................. 

/ nr telefonu do kontaktu z rodzicem /…………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna /córki/  

.......................................................................................................................   / imię i nazwisko dziecka / 

w VI Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki Angielskiej w dniu 8 maja 2019r. w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Kolberga 5 w Radomiu 

• Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych dyskwalifikujących moje dziecko 

z udziału w w/w imprezie. 

• Wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej mojemu dziecku oraz poddanie go zabiegom 

medycznym ratującym jego życie i zdrowie w nagłych wypadkach. 

• Wyrażam zgodę na publikację w mediach wizerunku mojego dziecka w postaci: zdjęć, filmów, 

prezentacji multimedialnych itp., w materiałach dotyczących relacji z VI Międzyszkolnego Festiwalu 

SING ALONG organizowanego przez PSP 33 w Radomiu. 

• Akceptuję sprawowanie opieki nad dzieckiem w drodze i w trakcie konkursu przez opiekuna 

oddelegowanego przez szkołę macierzystą. 

*Złożenie niniejszego oświadczenia w określonym terminie jest warunkiem uczestnictwa dziecka w imprezie. 

  

                                                                                                                                ………………………………………………………………………………… 
                                                                                                        / czytelny podpis rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnego/ych / 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


