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Regulamin  X Powiatowego Konkursu Piosenki 

Obcojęzycznej 

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w 

Ciechocinku 
 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.Cele Konkursu: 
 

▪ nawiązywanie wzajemnych kontaktów między szkołami powiatu 
aleksandrowskiego i ich integracja 

▪ prezentacja dorobku artystycznego uczniów 
▪ doskonalenie umiejętności muzycznych 
▪ kreowanie wzorców spędzania wolnego czasu 
▪ zachęcanie młodzieży do nauki języków obcych 

 

2. Organizatorzy:   
 
Organizatorem  X Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych jest: Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 
Staszica w Ciechocinku. 
 

3.Uczestnicy: 
 

Uczestnikami X Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej są uczniowie klas 
siódmych i ósmych szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych 
z powiatu aleksandrowskiego. 
 

4.Kryteria oceny: 
 

Organizatorzy powołują jury, które ocenia wykonawców według następujących 
kryteriów: 
 

• walory głosowe oraz interpretacja utworu 
• poprawność językowa oraz stopień zaawansowania 
• interpretacja, wiarygodność, ekspresja wykonania oraz walory sceniczne (strój, 

kreatywność itp.)  
  

5. Termin konkursu: 
 
Konkurs odbędzie się dnia 17 marca 2023 r. (piątek ) w sali Miejskiego Centrum 
Kultury. 
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§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie jednej piosenki w języku 
angielskim lub niemieckim przy akompaniamencie własnym, lub z wykorzystaniem 
półplaybacku. Czas utworu nie może przekraczać 6 minut. 
 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów amatorsko zajmujących się śpiewaniem. 
 

3. Szkoła typuje maksymalnie 3 uczestników, niezależnie od tego czy zgłaszani są 
przez szkołę czy inną placówkę kulturalno-oświatową. Organizator zastrzega sobie 
prawo do ustalenia kolejności przesłuchań konkursowych oraz do zgłoszenia większej 
liczby uczestników ze swojej szkoły.                      
 

4. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie (według załączonego wzoru), należy przesłać 
do dnia 28 lutego 2023 r.. W zgłoszeniu należy podać nazwę i adres szkoły, nazwisko 
uczestnika i opiekuna, tytuł prezentowanego utworu i język. (karta zgłoszenia znajduje 
się w załączniku do regulaminu oraz jest dostępna do pobrania na stronie 
www.lociechocinek.pl). Zgłoszenia należy wysłać w formie elektronicznej na adres : 
kmostowski@lociechocinek.pl . 
 

5. Każdy wykonawca musi  dostarczyć  organizatorom konkursu do dnia 03 marca 
2023 r. podpisaną płytę CD, pendrive lub drogą mailową nagrany podkład muzycznym 
wraz z opisem. Opis zawiera tytuł piosenki, nazwę szkoły i wykonawcę. 
Niedostarczenie podkładu eliminuje ucznia z przyczyn technicznych. Podkład 
muzyczny musi być dobrej jakości i nie może zawierać ścieżki wokalnej. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za jakość dostarczonego przez ucznia podkładu 
muzycznego. 
 

6. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i odtwarzający. Próby akustyczne 
odbywają się w dniu konkursu. Precyzyjny czas prób będzie podany w tygodniu, w 
którym odbywa się konkurs. 
 
 

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY 
 
1. Oficjalne wyniki i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu po jego zakończeniu. 
Organizatorzy przewidują nagrody za pierwsze trzy miejsca oraz nagrodę 
publiczności. Nagrody są ufundowane przez Starostę oraz innych sponsorów. 
 

2. W jury zasiadają osoby powołane przez organizatora konkursu.  
 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie  jest równoznaczne ze zgodą uczestnika na 
wykorzystanie jego zdjęć i nagrań do celów promocyjnych. 
 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego publikowania nagrań i zdjęć 
uczestników konkursu w prasie i internecie.  
 

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich 
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danych osobowych w publikacjach oraz podczas ogłaszania wyników. 
4. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 
 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie 
Konkursu oraz rozstrzygania spraw nieujętych w regulaminie.  
 

Informacje o konkursie można znaleźć na naszej stronie internetowej: 
www.lociechocinek.pl) 

 

 

 

 

 


