
Regulamin III Przeglądu Piosenki Angielskiej 

24 kwietnia 2018r. 

 

III Przegląd Piosenki Angielskiej organizowany przez IV LO im H. Sienkiewicza jest formą 
popularyzacji  języka angielskiego wśród młodzieży o zainteresowaniach artystycznych.  

I UCZESTNICY 

1. Do udziału w III Przeglądzie Piosenki Angielskiej, organizowanym przez IV LO im. H. 
Sienkiewicza, zapraszamy uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych oraz klas VII i VIII szkół 
podstawowych 

2. W Przeglądzie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne. 

3. Każdy uczestnik zgłasza  do udziału jedną piosenkę w angielskiej wersji językowej. 

4. Każda zainteresowana szkoła zgłasza maksymalnie 2 uczestników.   

5. Eliminacje oraz finał konkursu  odbędą się 24 kwietnia 2018 w IV LO im. Henryka Sienkiewicza   
(sala teatralna). Rejestracja uczestników: godz. 9.00-9:25. Początek konkursu: godz. 9:30  

6. Formularz zgłoszenia udziału w przeglądzie znajdziecie Państwo w załączniku. Prosimy przesłać go 
drogą elektroniczną do 09.04.2018 na adres: konkurs@sienkiewicz.czest.pl . Uczestnicy otrzymają 
mailowe  potwierdzenie zgłoszenia do 17.04.2018. 

7. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć podkład muzyczny do wykonywanej przez siebie piosenki 
najpóźniej do godz. 9:25 w dniu konkursu (nagrany na pendrive). 

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu. 

II ZASADY I KRYTERIA OCENY 

1. Organizatorzy powołują Jury, które przy ocenie weźmie pod uwagę: 
-dobór i interpretację utworu 
-wartość estetyczną wykonania 
-poprawność językową 

2. Decyzje Jury są ostateczne.  

3. Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów I, II i III miejsca w części finałowej, a wszyscy 
uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy uczestnictwa w przeglądzie.  

4. Wszyscy zwycięzcy eliminacji zobowiązani są do udziału w konkursie finałowym. W trakcie 
eliminacji i finału uczestnicy prezentują tę samą piosenkę.  

 

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: 

 Agnieszka Sokołowska  i  Izabella Lasota 



  



FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE PIOSENKI ANGIELSKIEJ  

24 kwietnia 2018 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika  
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
2. Szkoła  

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

 
3. Klasa  

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

4. Tytuł piosenki 
 
………………………………………………………………………………………………. 

 
5. Wykonawca  

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

6. Adres mailowy oraz numer telefonu uczestnika  
 
………………………..…………………………………………………………..     
 

7. Adres mailowy oraz numer telefonu nauczyciela/opiekuna   
 
…………………………………………………………………………………..             
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2135, 2281, z 2016r. 
poz. 195,677). 

 
 
        
       ……………………………………… 
        (podpis uczestnika) 

 


