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Cele konkursu

Popularyzacja śpiewania piosenek oraz przyswajanie języka angielskiego poprzez 
teksty piosenek. Rozwijanie wśród dzieci zainteresowania językiem angielskim, 
doskonalenie umiejętności językowych uczniów i zachęcenie do prezentacji 
własnej interpretacji utworów. Nawiązanie współpracy między opolskimi szkołami 
podstawowymi.

Uczestnicy

* soliści
* duety

Kategorie

* I kategoria - szkoła podstawowa: klasy I-III
* II kategoria – szkoła podstawowa: klasy IV-VI

Warunki udziału w konkursie

1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie solistów lub duetów do organi-
zatorów konkursu do 20.05.2016 r. Konkurs odbędzie się 07.06.2015 r. w Publi-
cznym Gimnazjum nr 6 w Opolu,   przy ul. Powstańców Śląskich 19, o godz. 9:00
 dla klas I-III oraz o godz. 12:00 dla klas IV-VI.

2. Kartę zgłoszenia do konkursu należy przesłać do Zespołu Szkół TAK im. Ireny 
Sendlerowej w Opolu, tradycyjną pocztą: ul. Barlickiego 5, 45-082 Opole lub 
elektroniczną na adres: barbara.sniegur@tak.opole.pl .

3. Każdy wykonawca biorący udział w konkursie prezentuje wybraną piosenkę w 
języku angielskim z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, podkład muzy-
czny na pendrivie w formacie MP3, zespół muzyczny). Piosenkę w formacie MP3 
należy wysłać pocztą elektroniczną do 20.05.2016 r. na adres 
barbara.sniegur@tak.opole.pl. 

4. Piosenki prezentowane przez uczniów nie mogą zawierać wulgaryzmów.
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5. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie trzech 
solistów oraz trzy duety. 

6. Każdy uczestnik konkursu może wystąpić tylko w jednej kategorii:  jako solista 
lub w duecie. Oznacza to, że każdy uczestnik może wystąpić na scenie tylko raz.

7. W dniu konkursu organizatorzy zapewniają aparaturę nagłośnieniową. 
Kolejność występów podana przez organizatorów nie podlega zmianie. Każdy 
solista oraz duet jest zobowiązany zgłosić swoje przybycie przed rozpoczęciem 
konkursu. Jeżeli miałoby to być niemożliwe (np. problem z dojazdem na czas) 
należy o tym poinformować organizatora telefonicznie (sekretariat szkoły tel. 77 
453 77 66) najpóźniej pół godziny przed rozpoczęciem konkursu.

8. Uczestnik nie może zmienić repertuaru w dniu konkursu.

9. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konkursie decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Kryteria oceny

Jury oceniać będzie walory głosowe, poprawność językową, interpretację, 
muzykalność oraz ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody

Jury przyzna nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w obu kategoriach. Jury może 
także przyznać wyróżnienia. Werdykt Jury jest niepodważalny. Wszyscy uczest-
nicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
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Przepisy ogólne

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

2. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz 
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 
późniejszymi zmianami oraz wyrażeniem zgody na nagrywanie, filmowanie i foto-
grafowanie uczestników podczas konkursu. Powstały materiał będzie  
wykorzystany w publikacjach dotyczących konkursu i działalności ZS TAK im. 
Ireny Sendlerowej w Opolu. Powstały materiał będzie wyłączną własnością orga-
nizatorów konkursu.

UWAGA!

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn od 
niego niezależnych. 

Warunkiem udziału w konkursie jest przestrzeganie ustalonych przez orga-
nizatora terminów

Za dyscyplinę danej grupy odpowiedzialny jest jej Opiekun.

Organizator nie odpowiada za rzeczy, kostiumy i rekwizyty zagubione pod-
czas występu.
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