
KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ
 DLA UCZNIÓW KLAS I-IV

I. Organizator Konkursu:
1. Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego w Miejskim Zespole Szkół
 w Dusznikach – Zdroju: Berenika Dwornikowska i Patrycja Kotarska. Konkurs odbywa się pod 
egidą  wydawnictwa Oxford.
II.  Cele konkursu
1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.
2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki.
3. Promowanie aktywności twórczej wśród dzieci.
III. Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej.
2. Uczestnicy przygotowują utwory w języku angielskim w kategorii solistów i duetów.
3.Wykonawcy prezentują  tylko jedną piosenkę (utwór nie może przekraczać 4 minut).
4. Szkoły mogą zgłosić do eliminacji konkursowych maksymalnie trzech uczestników ( w tym 
duety) poprzez nadesłanie zgłoszenia na adres organizatorów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia pięciu uczestników ( w tym duety).
6. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament bądź 
nagranie instrumentalne na płycie CD. 
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania nagrań i zdjęć
z konkursu.
IV. Ocena i nagrody:
1. W składzie jury znajduje się przedstawiciel wydawnictwa Oxford p. Martyna Mordek oraz  
wszyscy nauczyciele, którzy przyjeżdżają na konkurs z uczestnikami. Nie mogą oni jednak oceniać 
uczniów ze szkoły w której są zatrudnieni.
2. Jurorzy oceniający wykonawców podczas przesłuchań konkursowych będą brać pod uwagę:
 • dobór repertuaru (odpowiedni do wieku wykonawcy) i stronę muzyczną (opracowanie i stopień 
trudności wykonywanego utworu),
• poprawność językową,
• ogólne wrażenie artystyczne.
3. Jury przyznaje miejsca od I do III w dwóch kategoriach-klasy 1-2 i 3-4 
4. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone bezpośrednio po konkursie.
5. O wszelkich kwestiach spornych ostatecznie rozstrzyga organizator konkursu.
TERMINY:  konkurs  odbędzie  się  23.05.2017r  o  godzinie  9.00  w  Dworku  Chopina  przy
ul.Zielonej  w  Dusznikach-Zdroju.  Termin  nadsyłania  zgłoszeń-mailowo  na  adres  szkoły
hebro@oswiata.org.pl  lub    packa761@wp.pl   do 16.05.2017r. W zgłoszeniu proszę podać imię  i
nazwisko dziecka, klasę oraz tytuł wykonywanej piosenki.
NUMERY TELEFONÓW:  Szkoła  Podstawowa  748669543,  Patrycja  Kotarska  518094044,
Berenika Dwornikowska 607438566
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