
 

    
Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika  

w Łaziskach 
 

zaprasza do wzięcia udziału  
 

w Powiatowym Festiwalu Piosenki Angielskiej  
„Just SING!” 

 
dla uczniów szkół podstawowych 

 

 

Termin konkursu: wtorek, 26 marca 2019 r., godz. 10:30 
 
Rejestracja uczestników i odbiór zgód na przetwarzanie wizerunku dziecka: 
wtorek, 26 marca 2019 r., od godz. 10:00 

 
Termin nadsyłania zgłoszeń mailowych wraz z podkładami: piątek, 15 marca 2019 r. 

 
 
 

Cele konkursu: 
 
 

 Prezentacja i promocja umiejętności artystycznych uczniów, 
 Promowanie śpiewania piosenek w języku angielskim, 
 Nauczanie języków obcych poprzez muzykę. 

 

 
Zasady konkursu: 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4 – 8 szkoły podstawowej, uczących się języka 
angielskiego. 
 

2. Konkurs podzielony jest na kategorie:  
KLASY 4 - 6: 
- kategoria 1: soliści 
- kategoria 2: grupy wokalne (maksymalnie do 4 osób) 
 
KLASY 7 – 8:  
- kategoria 1: soliści 
- kategoria 2: grupy wokalne (maksymalnie do 4 osób) 
 

3. Wykonawcy mogą wykonać jeden utwór w języku angielskim.  



 
 

4. Tematyka piosenek jest dowolna.  
 

5. Wykonywany utwór muzyczny nie może przekroczyć 3 minut.  
 

6. Podkład muzyczny w formie MP3 należy przesłać mailem (jako załącznik) wraz ze 
zgłoszeniem uczniów. Niedozwolone są podkłady muzyczne ze słowami piosenek. 
 

7. Każda szkoła może być reprezentowana maksymalnie przez jednego solistę i / lub 
jedną grupę wokalną (maksymalna ilość osób w grupie wokalnej 4 osoby). 

 
8. Za eliminacje na etapie szkolnym odpowiada nauczyciel – opiekun zgłaszający 

uczniów do Festiwalu.  
 

9. Niedozwolone jest wykonywanie piosenek zawierających wulgaryzmy. 
 

10.  Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną po wypełnieniu formularza zgłoszenia 

udziału i przesłaniu go na adres mailowy: krzysztofklosek@o2.pl  
 

 

11. Kryteria oceny: 

 poprawność językowa, 

 ekspresja muzyczna (dynamika wykonania, modulacja głosu), 

 emisja głosu, intonacja (czystość dźwięku), 

 wrażenia artystyczne, 

 walory sceniczno – aktorskie. 
 

12.  Ogłoszenie wyników nastąpi po obradach Jury w dniu konkursu. 
 

13. Dla zdobywców I, II i III miejsca oraz wyróżnień przewidziano dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. 

 
Organizatorzy: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach 
                          ul.  Powstańców Śląskich 151, 44-340 Łaziska 
 
Osoba kontaktowa:  Weronika Wnuk – Czerwicka   tel. 783 440 298, mail: werka33@poczta.onet.pl  
                                   Krzysztof Kłosek   mail: krzysztofklosek@o2.pl 

 
 
 

ZAPRASZAMY !!! 

 

 

mailto:krzysztofklosek@o2.pl
mailto:werka33@poczta.onet.pl
mailto:krzysztofklosek@o2.pl


 
 

Zgłoszenie uczniów do udziału w Powiatowym Festiwalu Piosenki Angielskiej „Just SING!” 

 

Nazwa szkoły............................................................................................................................... 

Adres szkoły ………………………………………………………………………………. 

Telefon szkoły: …………………………………………….. 

 

1. Imię i nazwisko ucznia / grupy: ........................................................................... klasa: .................... 

Nauczyciel przygotowujący ucznia/-ów do konkursu:........................................................................  

Tel: ………………………E-mail: ………………………………………… 

 

2. Imię i nazwisko ucznia / grupy: ....................................................................... klasa: .................... 

Nauczyciel przygotowujący ucznia/-ów do konkursu:...................................................................  

Tel: ………………………E-mail: ………………………………………… 

 

 

 

 

 

* W dniu konkursu nauczyciel – opiekun zobowiązany jest do przekazania organizatorom zgód w 

formie papierowej na przetwarzanie danych osobowych uczestników w konkursie. 

 

 

 

 



 
 

Łaziska,  …………………… 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po 25 maja 2018 r. art. 6 

Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO): 

oświadczam, 

że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/mojej córki 

………………………………………………………………………..…… 

do celów Powiatowego Festiwalu Piosenki Angielskiej „Just SING!” . Zakres zgody obejmuje: 

prezentację wyników, zdjęć relacjonujących przebieg konkursu oraz uroczystość wręczenia dyplomów na 

stronie internetowej oraz na profilu szkoły na Facebooku.  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko  

i wyłącznie w celu promocji konkursu. 

 

 

 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

 

 


