
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI 

ZE ŚWIATA "Junior Song Festival" 

 

Międzyszkolny konkurs piosenki ze świata"Junior Song Festival" odbędzie się dnia 27 kwietnia 

2017 r. o godzinie 10:00  w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu i jest organizowany przez 

Niepubliczną Szkołę Podstawową o Profilu Językowym Cervantes w Żywcu oraz Miejskie Centrum 

Kultury w Żywcu. 

I. Cele konkursu: 

  * prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów 

  * propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę 

  * promowanie aktywności twórczej wśród uczniów 

  * motywowanie uczniów do nauki języków obcych w ciekawy i przyjemny     sposób 

  * utrwalenie i wzbogacenie leksyki 

  * praca nad poprawną wymową 

  * przygotowanie uczniów do publicznych występów – przezwyciężanie tremy i stresu, 

umiejętność zachowania się na scenie  

          * doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z dziećmi uzdolnionymi 

          * integracja uczniów. 

II. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-6 Szkoły Podstawowej. Konkurs zostanie 

przeprowadzony w jednej kategorii w której wezmą udział soliści, zespoły (maksymalnie 3 

osobowe)  i duety. 

2. Szkoły mogą zgłosić do konkursu uczestników poprzez nadesłanie na adres: 

biuro@szkolycervantes.pl lub Niepubliczna Szkoła Podstawowa o Profilu Językowym 

Cervantes ul. Powstańców Śląskich 2a 34-300 Żywiec wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 

10.04.2017 r. 

3. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

4. Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę w języku obcym. 

5. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut. 



6. Podkładem muzycznym podczas konkursu może być akompaniament własny bądź 

nagranie instrumentalne na płycie CD (bez słów). 

7. Piosenki, które będą wykonywane przez uczestników konkursu mogą być ich własną 

twórczością. 

8. Repertuar i ruch sceniczny zależy od inwencji twórczej uczestnika konkursu. 

9. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści. 

10. Po zgłoszeniu się do konkursu uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru. 

11. W konkursie bierze udział 15 pierwszych zgłoszeń. 

 

III. Ocena i nagrody 

1. Do oceny wykonawców Organizator powoła Jury, w składzie którego znajdą się nauczyciele 

m.in. języków obcych. 

2. Jury oceniać będzie stronę muzyczno – wokalną (walory głosowe i muzykalność), 

poprawność językową, interpretację prezentowanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny. 

3. W wyniku przesłuchań Jury może przyznać miejsca od 1 do 3 oraz wyróżnienie. 

4. Decyzja Jury jest ostateczna. 

5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa a zwycięzcy dyplomy i 

nagrody rzeczowe. 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie jej 

na adres: biuro@szkolycervantes.pl lub Niepubliczna Szkoła Podstawowa o Profilu 

Językowym Cervantes ul. Powstańców Śląskich 2a 34-300 Żywiec wypełnionej karty 

zgłoszenia do dnia 10.04.2017 r. 

2. Dojazd opiekunów i uczestników na koszt własny. 

3. Konkurs odbędzie się w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu, dnia 27 kwietnia 2017 r. o 

godzinie 10:00. 

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo 

do zmian oraz rozstrzygania kwestii spornych. 

5. Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w 

karcie zgłoszenia na potrzeby konkursu. 

6. Organizatorzy przewidują uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień po zakończeniu 

konkursu.  

 

 


