
 

Regulamin Ursynowskiego Konkursu Piosenki w Języku Angielskim 

I. Cele konkursu: 

• prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów, 

• propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę, 

• promowanie aktywności twórczej wśród uczniów, 

• motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i 

przyjemny sposób, 

• promocja nowych talentów, 

• utrwalenie i wzbogacenie leksyki, 

• praca nad poprawną wymową, 

• przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień. 

II. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla klas 0-8, 1-4LO. 

Konkurs będzie odbywać się w kategoriach: 

• Kategoria I  –   klasy 0-1 

• Kategoria II  –  klasy 2-3 

• Kategoria III –  klasy 4-6 

• Kategoria IV – klasy 7-8 

• Kategoria V –  klasy 1-4LO 

Zmagania konkursowe odbywają się w dwóch formach:  

• SOLIŚCI 

• DUETY  

 



 

2. Warunek uczestnictwa. 

  

Szkoły biorące udział w konkursie przeprowadzają eliminacje wstępne, w 

trakcie których wyłaniają trzy miejsca (I,II,III) z każdej kategorii 

wiekowej. Szkoła zgłasza swoich uczestników do 31.01.2023 roku na 

maila festiwalsto1@zsosto.pl .W treści wiadomości proszę podać: imię 

i nazwisko uczestników, tytuł utworu oraz szkołę i klasę z której 

pochodzi uczeń.  

Uczniowie wytypowani przez szkołę będą reprezentować swoją placówkę w 

trakcie trwania wydarzenia, które odbędzie się 07-09.03.2023r. w Centrum 

Sportów Umysłowych, Polinezyjska 10, 02-777 Warszawa. 

3. Podkładem muzycznym może być akompaniament własny, bądź nagranie 

instrumentalne w formacie mp3(bez słów, półplayback). Utwór muzyczny nie 

może być dłuższy niż 2 minuty. 

4. Uczeń musi rozumieć słowa piosenki. 

5. Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika. 

6. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści. 

7. Zgoda na udział w konkursie znajduję się w załączniku (pod regulaminem 

konkursu). Zgoda musi być wypełniona, podpisana przez Rodzica/Opiekuna 

prawnego i przekazana organizatorowi konkursu na adres mailowy 

festiwalsto1@zsosto.pl w dniu zgłoszenia uczestnictwa w  konkursie. 

III. Ocena i nagrody: 

1. Oceny wykonawców dokona Jury. 

2. Jury będzie oceniać według następujących kryteriów: 

mailto:festiwalsto1@zsosto.pl


• Językowe: znajomość słownictwa występującego w tekście, wymowa, 

poprawność gramatyczna. 

• Muzyczne: dobór repertuaru, rozumienie treści utworu, interpretacja 

utworu, indywidualność artystyczna, choreografia. 

3. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu każdej 

kategorii. 

4. Decyzje Jury są ostateczne. 

IV. Postanowienia końcowe: 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do dnia 

31.01.2023 roku. 

2. Lista zwycięzców oraz sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie 

internetowej szkoły. 

3. Dla uczestników konkursu przewidziane są cenne nagrody. 

4. Dodatkowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do osób 

odpowiedzialnych za konkurs, email jak wyżej. 

 

GORĄCO ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE! 

 


