
REGULAMIN IX MIEJSKIEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ „SING A SONG” 

                                                                     
 

 

I. CELE KONKURSU: 

 umożliwienie dzieciom prezentacji swoich umiejętności wokalnych oraz konfrontacji  osiągnięć        

z innymi śpiewającymi uczniami, 

 promowanie nauki języka angielskiego poprzez piosenkę, 

 popularyzacja muzycznej kultury anglojęzycznej, 

 realizowanie działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez wspólną zabawę, 

 nawiązanie współpracy z uczniami i nauczycielami szkół ze środowiska lokalnego.    

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV -VIII szkół podstawowych; 

2. W konkursie mogą wziąć udział: 

 Soliści, 

 Zespoły wokalne (max 3 osoby – tercet); 

3. Każda szkoła podstawowa może zgłosić maksymalnie 4 zgłoszenia dwóch solistów i dwa 

zespoły (ewentualnie 3 solistów i 1 zespół); 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia (uzupełnia 

nauczyciel) oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych (uzupełniają rodzic/ 

opiekun i uczestnik). Kartę zgłoszenia szkoły należy przesłać online na adres: 

urszula.marciniak.baginska@sp50.bialystok.pl, a pozostałą dokumentację – zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych na adres organizatora: SP nr 50 w Białymstoku, ul. Pułaskiego 

96,   15-338 Białystok z dopiskiem ”Sing A Song” do dnia 6 kwietnia 2023 r. Wszystkie 

załączniki dostępne będą na stronie www.sp50.bialystok.pl w zakładce „Sing A Song”. 

5. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania tekstu prezentowanego 

utworu oraz podkładu muzycznego w formacie MP3 (linki internetowe wykluczone!);  

6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można też wysłać skanem na adres: 

urszula.marciniak.baginska@sp50.bialystok.pl , ale w takim wypadku poprosimy o dostarczenie 

oryginału w dniu przesłuchań konkursowych.  
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III. ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zaprezentowania (z pamięci!) jednego dowolnie 

wybranego utworu w języku angielskim. Ilość wykonywanych zwrotek należy ograniczyć do 

trzech (max. długość utworu to 3 min); 

2. Uczestnik ma prawo zaprezentować piosenkę a’capella, z dowolnym akompaniamentem na żywo 

(instrumenty muzyczne uczestnicy przywożą we własnym zakresie) lub nagrany w formacie 

MP3 podkład instrumentalny. Uwaga- Playback dyskwalifikuje wykonawców! 

3. Utwory zgłoszone do dnia 6 kwietnia 2023 roku nie podlegają zmianom; 

4. Niezastosowanie się do któregoś z punktu regulaminu powoduje dyskwalifikację; 

5. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę akustyczną, mikrofony, odtwarzacz CD; 

6. Harmonogram występów zostanie zamieszczony na stronie internetowej SP 50 w Białymstoku 

(www.sp50.bialystok.pl). Dnia 17 kwietnia 2023 r. kolejność przesłuchań konkursowych oraz 

dnia  21  kwietnia 2023 r. kolejność wystąpień na gali finałowej.  

IV. KRYTERIA OCENY:  

1. Kryteria oceny to: dobór repertuaru, interpretacja utworu, dykcja i emisja głosu, poprawność 

językowa, ogólny wyraz artystyczny (kontakt emocjonalny z widownią, ruch sceniczny itp.); 

2. Prezentacje, które uniemożliwiają ocenę walorów językowych dyskwalifikują wokalistów; 

3. W skład jury wchodzą nauczyciele języka angielskiego i muzyki z SP nr 50 w Białymstoku, doradca  

metodyczny MODM w Białymstoku, specjaliści od emisji głosu i ekspresji scenicznej ze środowiska 

lokalnego; 

4. Werdykt jury jest niepodważalny. 

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  

Jury przyzna dyplomy oraz nagrody rzeczowe za: I, II, III miejsce w nastepujących kategoriach: 
I. SOLIŚCI – klasy IV-VI szkół podstawowych, 

II. ZESPOŁY  – klasy IV-VI szkół podstawowych, 

III. SOLIŚCI – klasy VII i VIII szkół podstawowych, 

IV. ZESPOŁY – klasy VII i VIII szkół podstawowych. 

W zależności od poziomu artystycznego konkursu jury może także przyznać wyróżnienia. 

 

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

Uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

zawartych w karcie zgłoszeniaoraz na nieodpłatne fotografowanie, nagrywanie i filmowanie uczestników 

podczas występów. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 

   Organizatorzy: Urszula Marciniak-Bagińska, SP Nr 50 w Białymstoku 

                            Kontakt: urszula.marciniak.baginska@sp50.bialystok.pl , tel: 85 748 90 41 

                            Mariusz Truszkowski, YLRC / MODM w Białymstoku 

          Kontakt: truszkowski@modm.bialystok.pl , tel: 85 688 32 73 
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