
zostanie przekazana na adres kontaktowy podany w Karcie Zgłoszenia do 

dnia  8 maja 2011. 

5. Konkurs odbywa się w wyznaczonym dniu i miejscu i ma charakter 

imprezy jednodniowej. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu oraz 

ubezpieczenia uczestników. Kolejność występów zostanie podana do wia-

domości za pośrednictwem strony internetowej www.glogoczow.pl oraz 

w siedzibie organizatora do dnia 2 czerwca 2011. 

6.Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i 

gimnazjów z powiatu myślenickiego w następujących kategoriach wieko-

wych: 

I – klasy 1 – 3 szkoły podstawowej 

II – klasy 4 – 6 szkoły podstawowej 

III – gimnazjum 

oraz muzycznych: 

1 - soliści 

2 - grupy (tylko w przypadku wykonywania piosenki, gru-

pa może liczyć maksymalnie 4 osoby, o zakwalifikowaniu 

do właściwej kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego 

członka grupy) 

7. Uczestnicy konkursu mogą wystąpić: - acapella (bez instrumentów), 

- soundtrack (z podkładem muzycznym), - unplugged (z akompaniamen-

tem instrumentów akustycznych). 

8. Każdy wykonawca/grupa prezentuje jeden utwór w języku angielskim 

o łącznym czasie nie dłuższym niż 6 minut.  

9. Tekst wiersza lub piosenki zgłoszonej do konkursu nie może zawierać 

wulgaryzmów i treści rasistowskich. 

10. Oceny wykonawców uczestniczących w konkursie dokona Jury I Po-

wiatowego Konkursu Wiersza i Piosenki Anglojęzycznej Let’s sing, 
powołane przez organizatora. Jury oceniać będzie głównie: poprawność 

językową, interpretację utworów, stronę muzyczno-wokalną oraz ogólne 

wrażenie sceniczne. 

11. Dla zwycięzców  konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz 

dyplomy. 

12. Nauczyciele przygotowujący uczestników otrzymają pisemne podzię-

kowania od organizatorów. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania składu jury, zmian w 

regulaminie oraz rozstrzygania spraw spornych nie ujętych w regulami-

nie. 

Regulamin I Powiatowego Konkursu Wiersza i Piosenki 

Anglojęzycznej Let’s sing: 

 

    ORGANIZATOR:  

    Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa 

    

 WSPÓŁORGANIZATOR: Dom Kultury w Głogoczowie 

    

PARTNER KONKURSU:  

Wydawnictwo Oxford University Press 

 

TERMIN I MIEJSCE: 7-06-2011 –  Dom Kultury w Głogoczowie 

/32-444 Głogoczów 406/ - Sala Widowiskowa  

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 

1. Uczestnicy konkursu dokonują zgłoszenia  do konkursu wysyłając na 

adres: poangielsku@glogoczow.pl w dniach  od 25 marca do 6 maja 2011  

Kartę zgłoszenia. Po tym terminie organizator może odmówić przyjęcia 

zgłoszenia. Karta zgłoszenia dostępna jest pod adresem internetowym 

www.glogoczow.pl. Organizator w ciągu 3 dni roboczych potwierdzi 

wpłynięcie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej podany w zgłosze-

niu. W przypadku braku potwierdzenia należy skontaktować się telefo-

nicznie z koordynatorem Konkursu. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją 

regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w publikacjach dotyczących 

Konkursu oraz działalności organizatora. W przypadku odstąpienia od 

udziału w konkursie wymagane jest poinformowanie organizatora najpóź-

niej do dnia 31 maja 2011. 

3. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania podpisanej Karty Zgłoszenia 

na adres organizatora: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, 

32-444 Głogoczów 406 w terminie do dnia 16 maja 2011 (decyduje data 

stempla pocztowego) wraz z załączonym tekstem utworu (wydruk kom-

puterowy 5 sztuk), oraz płyty CD z podkładem muzycznym wybranego 

przez siebie utworu (w przypadku piosenki wykonywanej soundtrack). 

4. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo 

do ograniczenia liczby uczestników wg kolejności zgłoszeń bądź też do 

ograniczenia ilości uczestników z jednej szkoły. Decyzja organizatora 

http://www.glogoczow.pl/
http://www.glogoczow.pl/

