
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie

zaprasza

do udziału w gminnym konkursie piosenki angielskiej

SING A SONG

Regulamin Konkursu

Cele konkursu

• Prezentacja umiejętności wokalnych, językowych i artystycznych uczniów
• Promowanie aktywności twórczej wśród uczniów
• Zachęcanie do czerpania przyjemności z muzykowania
• Promocja talentów
• Przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień

Założenia ogólne

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I - VIII ze szkół gminy Pia-
seczno. Rywalizacja będzie przebiegać w dwóch grupach wiekowych:

grupa I - uczniowie klas I - III
grupa II - uczniowie klas IV -V
grupa III - uczniowie klas VI - VIII

Proponowane kategorie:
kategoria I - soliści
kategoria II - zespoły wokalne lub wokalno instrumentalne
Każda szkoła po eliminacjach wewnętrznych może zgłosić jednego solistę i 

jeden zespół w każdej grupie wiekowej. Pojedynczy wykonawca może wziąć udział 
tylko w jednym utworze, np. jeśli śpiewa jako solista, nie może śpiewać w zespole. 
Uczniowie wykonują jeden utwór z towarzyszeniem instrumentu lub podkładu mu-
zycznego z płyty CD/pendrive. Podkłady należy przekazać organizatorom najpóź-
niej na 30 min przez rozpoczęciem konkursu. Występ nie może być dłuższy niż 5 
minut. Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie. 



Wykonawcy prezentują dowolną piosenkę w języku angielskim. Uczniowie 
muszą znać tekst na pamięć oraz rozumieć słowa. Piosenki nie mogą zawierać 
niecenzuralnych treści.

Wszystkie przesłuchania przeprowadzone będą publicznie. Ocena wykonań 
konkursowych zajmuje się niezależne jury, którego decyzje są nieodwołalne i nie-
zaskarżalne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a 
zwycięzcy (trzy pierwsze miejsca) dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wynik konkur-
su zostanie ogłoszony 7 dni po konkursie.

Kryteria oceny

W kryteriach oceny jury będzie brało pod uwagę:

• językowe: poziom językowy, znajomość słownictwa występującego w tekście, 
wymowa, poprawność gramatyczna

• muzyczno-artystyczne: dobór repertuaru, intonacja, interpretacja, indywidualno-
ść artystyczna, opracowanie muzyczne

Termin

Etap gminny konkursu odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. w Szkole Podsta-
wowej w Głoskowie, ul. Millenium 76. Rozpoczęcie o godz. 11.00. 

Chęć udziału prosimy zgłaszać do 5 kwietnia 2019 r. Zgłoszenia należy wy-
słać e-mailem do sekretariatu szkoły spgloskow@poczta.onet.pl, w tytule maila 
należy wpisać „zgłoszenie do konkursu SING A SONG”

Organizator

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Głoskowie
ul. Millenium 76
tel/fax: 22 757 81 95
e-mail: spgloskow@poczta.onet.pl
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