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Cele konkursu: 

 prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczestników; 

 rozpowszechnienie nauki języków  poprzez piosenkę; 

 nauka i utrwalenie struktur leksykalno - gramatycznych w ciekawy sposób; 

 wspieranie i rozwijanie zdolności oraz  umiejętności językowych i wokalnych uczestników; 

 przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień; 

 kształtowanie umiejętności współzawodnictwa; 

 kształtowanie postaw czynnego uczestnictwa w kulturze; 

 popularyzacja dorobku muzycznego różnych krajów. 

 

Organizator: 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, nauczyciele zespołów językowych:  

mgr Katarzyna Pankowska, mgr Jolanta Cwalina, mgr Małgorzata Koj, lic. Aleksandra Żydek 

 

Kryteria oceny: 

Powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa  oceniać będzie: walory głosowe, 

poprawność językową, dykcję, interpretację, muzykalność, poczucie rytmu, ogólny wyraz 

artystyczny oraz dobór materiału adekwatny do wieku uczestnika. Komisja  zastrzega sobie 

prawo do dyskwalifikacji wykonawców, których prezentacje (stylistyka, natężenie dźwięku) 

uniemożliwią ocenę walorów językowych wokalistów. 

 

Organizacja konkursu: 

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1 - 8 szkół podstawowych powiatu 

mikołowskiego. 

  Konkurs odbędzie się w kategoriach soliści i zespoły w dwóch  kategoriach wiekowych : 

uczniowie klas 1 - 4 oraz  klas 5 - 8  szkoły podstawowej. 

 Konkurs odbędzie się 1 marca 2019 o godz. 17.00 w budynku Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Mikołowie. 

 Ocenie poddane będzie wykonanie jednej dowolnie wybranej piosenki w języku obcym. 

 Solista/ zespół wykonuje jedną piosenkę o dowolnej tematyce w języku obcym. Piosenka 

nie może zawierać treści niecenzuralnych i dyskryminujących oraz promujących używki 

lub niewłaściwe postawy .  

 Prezentowany utwór w języku obcym może trwać maksymalnie 4 minuty.  

 Podkładem muzycznym podczas konkursu może być akompaniament własny bądź podkład 

muzyczny bez słów. W karcie zgłoszeniowej uczestnik jest zobowiązany umieścić 

informację o rodzaju używanego podkładu. Organizator dysponuje sprzętem 

nagłaśniającym, laptopem oraz odtwarzaczami CD. 



 Organizator nie odpowiada za uszkodzone  nośniki (płyty CD, pendrive) 

 Zalecane jest przygotowanie podkładu na kilku nośnikach (kopie zapasowe), a także 

sprawdzenie ich stanu technicznego oraz kompatybilności ze sprzętem organizatora przed 

rozpoczęciem Festiwalu. 

 O uczestnictwie w konkursie decydować będzie kolejność zgłoszeń (złożonych  

w sekretariacie OPP, wysłanych drogą mailową ognisko@oppmikolow.pl lub  

za pośrednictwem poczty), jednak o ostatecznym przyjęciu uczestnictwa decyduje 

organizator konkursu.  

 Szkoła może być reprezentowana przez solistę (maksymalnie 3 uczestników z jednej 

placówki) lub zespół (maksymalnie 15 uczestników). 

 Kolejność występów ustalają organizatorzy. 

 W przypadku niewielkiej liczby zgłoszeń uczestników do danej kategorii,  organizator 

zastrzega sobie prawo do  wprowadzenia zmian w kategoriach wiekowych oraz  soliści/ 

zespoły,  

 W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia 

liczby uczestników z tej samej placówki/ szkoły zgodnie z kolejnością zgłoszeń 

 Bezpośrednio po zakończeniu przesłuchań uczestników, Komisja Konkursowa ustali 

wyniki i poda je do wiadomości. 

 Komisja wyłoni laureatów miejsc I - III oraz osób wyróżnionych, decyzja Komisji jest 

ostateczna. 

 Laureaci otrzymają dyplom uczestnictwa oraz nagrody. 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 lutego 2019 r. (piątek) 

Zgłoszenia prosimy składać w sekretariacie OPP, pocztą: Ognisko Pracy Pozaszkolnej;  

43 - 190 Mikołów ul. K. Miarki 9; lub na adres e-mail:ognisko@oppmikolow.pl 

 

Termin i miejsce Festiwalu: 

1 marca 2019 r. godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie. 

 Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku 

uczestników na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej, profilu Facebook oraz w 

prasie. 

 Udział w konkursie jest równoznaczny w akceptacją regulaminu. 

 

Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy; tel. 32/2260511 

 

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE! 
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Imię i nazwisko solisty……………………………………………………………………..…… 

Klasa…………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa zespołu………………………………………….……………………..………………... 

Skład zespołu i klasa :…………………………………………………………………….…….. 

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

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

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

Szkoła/ placówka lub osoba zgłaszająca/nazwa, adres, telefon:……………………………..…. 

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

Imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna: 

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

Telefon kontaktowy:……………………………………………………………..……………... 

Tytuł utworu (oryginalny wykonawca):………………………………………………………... 

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

Szacowany czas wykonania:……………………….. minut 

 

Rodzaj akompaniamentu: 

Własny solisty - wykorzystany instrument…………………………………….…..…………. 

Zespołu - wykorzystane instrumenty……………………………………………………….….. 

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

Półplayback - rodzaj nośnika…………………………………………………………………... 

Potrzeby techniczne ……………………………………………………………………………. 

Ilość mikrofonów……………szt. 

        

 

…………………………………….. 

Podpis nauczyciela/osoby zgłaszającej 


