
REGULAMIN 

VII edycji festiwalu piosenki anglo-amerykańskiej 

 

 

I. Cele konkursu: 

Celem konkursu jest zaprezentowanie umiejętności językowych i wokalnych uczniów, 

promowanie nauki języka angielskiego przez formę piosenki oraz zachęcenie 

młodzieży do aktywności twórczej i rozwijania talentu muzycznego i lingwistycznego.  

 

II. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 

- klasy VI szkół podstawowych i I gimnazjum 

- klasy II i III szkół gimnazjalnych 

2. Wykonane piosenki muszą być w języku angielskim. 

3. Można zaprezentować tylko jedną piosenkę, nie przekraczającą 5 minut. 

4. W konkursie mogą brać udział maksymalnie 4 osoby( np. 2 solistów i 2 duety) 

z jednej szkoły. 

5. Podkład muzyczny musi być nagrany na płytę CD i dokładnie opisany: 

- imieniem i nazwiskiem 

- nazwą szkoły 

- tytułem i wykonawcą prezentowanego utworu 

6. Podkładem muzycznym może być akompaniament lub nagranie ścieżki dźwiękowej 

na płycie CD. 

7. Podkłady muzyczne należy przesłać na adres organizatora najpóźniej na tydzień 

przed konkursem. 

8. Zgłoszenia należy złożyć do dnia 10.05.2013r. UWAGA! Jest to termin ostateczny! 

Wszelkie zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie zostaną przyjęte! 

 

    III. Ocena i nagrody: 
1. Do oceny wykonawców Organizator powoła Jury, w skład którego będą wchodzić 

niezależni instruktorzy-muzycy, nauczyciele języka angielskiego i przedstawiciele 

firm anglojęzycznych. 

2. Jury w swojej ocenie będzie brało pod uwagę poprawność językową, stronę 

muzyczno-wokalną, interpretację prezentowanych utworów oraz ogólny wyraz 

artystyczny.  

3. Jury może przyznać miejsca 1-3 w obu kategoriach oraz wyróżnienia. Decyzje jury 

są ostateczne. 

4. Zostanie przyznana również nagroda publiczności. 

5. Wszystkim uczestnikom zostaną wręczone dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcom 

dyplomy wraz z nagrodami rzeczowymi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UWAGA! 
 

 

1. Dojazd uczestników i opiekunów zapewnia szkoła zgłaszająca uczestnika. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian i rozstrzygania 

kwestii spornych. 

3. Należy przestrzegać terminu zgłoszeń.  
 

 

 

Festiwal odbędzie się w auli Gimnazjum nr 1 im. Świętego Wojciecha na ulicy 

Toruńskiej 46-48 w Inowrocławiu, dnia 21 maja 2013 roku o godz. 10:00. 

Zasięg terytorialny VII festiwalu piosenki anglo-amerykańskiej obejmuje cały 

powiat inowrocławski. 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

 

 

 

 
Zgłoszenia oraz nagrania należy przesyłać na adres: 

 

Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha 

ul. Toruńska 46-48 

88-100 Inowrocław 

 

 

 

 

 

 



 

 
        ……………………………… 

         Data zgłoszenia  

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

VII edycji festiwalu piosenki anglo-amerykańskiej Inowrocław 2013r. 

 

………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko uczestnika/nazwa zespołu 

 

………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia 

 

……………………………………………………………………………… 

Imię i nazwo opiekuna 

 

……………………………………………………………………………… 

Nazwa szkoły 

 

……………………………………………………………………………… 

Adres i nr telefonu 

 

 

Kategoria wiekowa( właściwe zaznaczyć) 

□ klasy:     □ klasy: 

 VI szkół podstawowych   II gimnazjum  

 I gimnazjum     III gimnazjum  

 

……………………………………………………………………………… 

Tytuł utworu ( oryginalny wykonawca) 

 

 

Rodzaj akompaniamentu: 

 □ półplayback     □ a’cappella 

 

Informacja o uczestniku z uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć ( festiwale, konkursy 

muzyczne, olimpiady językowe etc.) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Oświadczam, iż zapoznałem się  z regulaminem konkursu VII festiwalu piosenki anglo-amerykańskiej 

Inowrocław 2013r. 

 

……………………………………    ………………………………………. 

Podpis uczestnika      Podpis opiekuna 
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