
REGULAMIN 

XII EDYCJI 

 KONKURSU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie 

 

Organizatorzy: 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie 

nauczyciele języków obcych: 

mgr Olga Karasińska 

mgr Emilia Ławska 

mgr Małgorzata Bugajska 

 

Cele Konkursu: 

Prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów, popularyzacja śpiewania 
piosenek, poznawanie i doskonalenie języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego 
poprzez teksty piosenek. 

Organizacja konkursu: 

Konkurs odbywa się cyklicznie, raz w roku. Temat przewodni XII edycji konkursu to              
„Piosenka Filmowa”.   

Tegoroczna gala odbędzie się 15 lutego 2023r.  w auli kompleksu Solpark w Kleszczowie 
o godz. 9:00.  

Uczestnicy:  

Soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne (do 3 osób) 

Warunki udziału w konkursie: 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest pisemne zgłoszenie uczestników do 
organizatorów konkursu do 10 lutego 2023r.    

2. Zgłoszenia przyjmowane są na adres email konkurs.piosenki@zspkleszczow.pl 
3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych.  

 

mailto:konkurs-piosenki@o2.pl


4. Każdy wykonawca biorący udział w Konkursie prezentuje wybraną piosenkę          
w języku angielskim, niemieckim lub hiszpańskim z dowolnym 
akompaniamentem (akompaniator, półplayback, zespół muzyczny). 
Dopuszczalna jest własna twórczość (jedna piosenka).  

5. Maksymalna długość utworu to 3 minuty.  
6. Wraz z kartą zgłoszenia (zał. 1) należy przesłać zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych (zał.2) oraz podkład dźwiękowy (jeżeli wykonawca będzie z niego 
korzystał). 

7. Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 wykonawców, a każdy uczestnik może 
wykonać tylko jeden utwór w wybranym przez siebie języku.  

8. Organizatorzy konkursu zapewniają aparaturę nagłośnieniową.  

Kryteria oceny: 

1. Jury oceniać będzie: walory głosowe, poprawność językową, dykcję, 
interpretację, muzykalność, poczucie rytmu, dobór repertuaru, ogólny wyraz 
artystyczny.  

2. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji wykonawców, których prezentacje 
(stylistyka, natężenie dźwięku) uniemożliwią ocenę walorów językowych 
wokalistów. 

Nagrody: 

Jury przyznaje trzy nagrody główne.  

Przepisy ogólne: 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podjęcia decyzji o niedopuszczeniu 
wybranego utworu do konkursu. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.zspkleszczow.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 



Załącznik 1 
 

 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

w Kleszczowie 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 

„Piosenka Filmowa” 

15 LUTEGO 2023 

Imię i nazwisko 
uczestnika/uczestników, 
klasa 

 

Nazwa i adres szkoły  
 
 
 

Imię i nazwisko 
opiekuna 

 

Tytuł piosenki  

Wykonawca piosenki  

Wymagany sprzęt  
 
 

Adres e-mail uczestnika  

Adres e-mail opiekuna  

Telefon kontaktowy  

 

 

 

 

 



Załącznik 2  

 

Zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego  

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Piosenki Obcojęzycznej                      
w Kleszczowie oraz akceptuję jego warunki.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
Imię i nazwisko dziecka 

będącego uczennicą/uczniem szkoły 

……………………………………………………………………………………………………………….………….……………….…..…                                        

w zakresie: imię i nazwisko, szkoła oraz wizerunek przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych      

w Kleszczowie  

na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z dnia 

24.05.2018r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2016/679  z 27 kwietnia 2016r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) - RODO  (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016). 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe i wizerunek mojego dziecka będą 

wykorzystywane w celu wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców oraz wręczania nagród, jak 

również dokumentacji i promocji konkursu na stronie internetowej szkoły 

www.zspkleszczow.pl oraz w mediach społecznościowych (szkolny Facebook)  

 

…………………………………..   ……………………………………….. 
                       (data)                             podpis rodzica/opiekuna prawnego  
  
 

http://www.zspkleszczow.pl/

