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REGULAMIN 

 
XX WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU  PIOSENKI  OBCOJĘZYCZNEJ 

 
 

 

CELE KONKURSU: 

 

 Rozwijanie zainteresowań kulturą różnych narodów. 

 Rozbudzanie zamiłowania do śpiewu, jako jednej z form działalności artystycznej. 

 Śpiew jako forma doskonalenia znajomości języków obcych. 

 Promocja uczniów uzdolnionych muzycznie i językowo. 

 

TERMIN  ORAZ MIEJSCE KONKURSU: 

 

Konkurs odbędzie się 14 kwietnia 2018r. (sobota) o  godz.: 9:00   

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rzeszowie przy ulicy Krzyżanowskiego 24 . 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany godziny oraz ostatecznego terminu 

konkursu. O wszystkich zmianach zainteresowani zostaną wcześniej powiadomieni. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VII szkół podstawowych województwa 

podkarpackiego, nie obejmuje uczniów szkół muzycznych. 

 

2. Uczestnicy będą oceniani w kategoriach:  

 solista I-III 

 solista IV-V 

 solista VI-VII 

 zespół I-III (2-10 osób) 

 zespół IV-VII (2-10 osób) 

 

3. Z każdej kategorii może wystąpić jeden przedstawiciel z danej szkoły. 
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4. Uczestnicy mają do wyboru języki:  angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński , 

 hiszpański, włoski i  francuski. 

5. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. 

6. Jeden uczestnik (solista, zespół) prezentuje jedną piosenkę. 
7. W konkursie nie mogą brać udziału zdobywcy nagrody Grand Prix oraz  I miejsc 

poprzedniej edycji ( z roku 2017). 

8. Tematyka piosenek jest dowolna. Niedozwolone jest wykonanie piosenek 

zawierających wulgaryzmy, treści niezgodne z przyjętymi obyczajami, obrażające 

uczucia innych ludzi. 

9. Utwory muszą być wykonywane z podkładem muzycznym bez tekstu lub  

z akompaniamentem instrumentu muzycznego. Niedopuszczalne są nagrane partie 

wokalne drugiego głosu lub chórków.  

10. W dniu konkursu uczestnicy proszeni są o przybycie przynajmniej 30 minut przed 

rozpoczęciem swojego występu . 

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, dostępnej  na stronie www.zszp6.rzeszow.pl  

Kartę należy przesłać drogą elektroniczną na adres konkurspiosenkisp27@gmail.com  

w  terminie do 30 marca 2018r. 

Harmonogram występów zostanie umieszczony 12 kwietnia 2018r. na stronie internetowej 

szkoły  www.zszp6.rzeszow.pl  w zakładce „konkursy”. 

 

 

KRYTERIA OCENY JURY: 

 

 Dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych uczestników. 

 Muzykalność wykonawców. 

 Poprawność językowa. 

 Estetyka stroju. 

 Ogólne wrażenie artystyczne. 

 

 

INNE INFORMACJE: 

 

 Organizatorowi przysługuje prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi 

uczestników konkursu, zdjęciami, nagraniami, materiałami filmowymi  

z przebiegu konkursu. 

 Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów. 

 Wszyscy uczestnicy i opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty 

przejazdu.  

 Organizator zapewnia miejsce na garderobę. 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki. 

 Organizator zapewnia nagłośnienie, mikrofony. 

 Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się w dniu konkursu. 

 Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: 

konkurspiosenkisp27@gmail.com  
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