
Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej 2021

„Born2Sing”

I. Cele konkursu:

-prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,

-promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,

-motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny 

sposób – poprzez piosenkę,

-utrwalanie i wzbogacanie leksyki,

-praca nad poprawną wymową,

-przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień, 

-promocja nowych talentów,

-realizacja marzeń i ambicji.

II. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Kolegium Kujawskiego.

2. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych:

- uczniowie z klas 6-8 SP

- uczniowie LO

3. Uczestnicy występują indywidualnie bądź w duecie.

4. Piosenki, wykonywane przez uczestników, mogą być ich własną twórczością;

nie mogą zawierać słów niecenzuralnych. 

5. Uczniowie zgłaszają swój udział osobiście/poprzez platformę Teams 

nauczycielowi języka angielskiego lub muzyki, którzy dają im do podpisania 



przez rodzica / opiekuna: Zgodę na udział oraz Kartę zgłoszenia uczestnika. 

6. Zarówno Zgodę na udział jak i Kartę zgłoszenia uczestnika, po ich  

podpisaniu, należy dostarczyć do dnia 14 czerwca 2021r.   

7. Wykonawcy przygotowują i prezentują piosenkę w języku angielskim 

trwającą max. 4 min. 

8. Po zgłoszeniu piosenki do konkursu nie ma możliwości zmiany  

repertuaru.

9. Wykonawcy muszą wiedzieć o czym jest wybrana przez nich piosenka. 

10. Ruch sceniczny, rekwizyty, ubiór, etc zależą od pomysłowości uczestników.

11. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być 

nagranie instrumentalne bez słów lub akompaniament własny.

12. Podkład muzyczny z odpowiednim opisem (dane osobowe 

wykonawcy i tytuł utworu) należy dostarczyć do dnia 16 czerwca 2021r. 

(płyta CD lub pendrive) do p. Agaty Bobrowskiej.

Opis ma umożliwić zwrot nagrania uczestnikowi.

III. Ocena i nagrody:

1. Oceny wykonawców dokona Jury, w składzie którego znajdą się nauczyciele

języka obcego lub/oraz inni, w szczególności nauczyciel muzyki.

2. Jury będzie oceniać następujące kryteria:

-walory głosowe

-muzykalność

-interpretacja utworu

-poprawność językowa

-ogólne wrażenie artystyczne



3. W wyniku przesłuchań Jury decyduje o przyznaniu:

-miejsc od 1 do 3 z dyplomami i nagrodami

-dyplomy uczestnictwa 

4. Decyzje Jury są ostateczne.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Warunkiem udziału w konkursie jest terminowe dostarczenie: 

-wypełnionej zgody na udział i karty zgłoszenia uczestnika – do dnia 14 

czerwca 2021r.

-podkładu muzycznego – do dnia 16 czerwca 2021r.

2. Rodzice / opiekunowie zezwalają na wykorzystanie i przetwarzanie na 

potrzeby konkursu danych osobowych ich dzieci.  

3. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: nauczyciele języka 

angielskiego, nauczyciel muzyki.

4. Z przebiegu konkursu zostanie sporządzony protokół.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych uczniów!

                                        


