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Regulamin II Konkursu Piosenki Anglojęzycznej 

Let’s sing  

 

 
ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa 

WSPÓŁORGANIZATOR: Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie Filia Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu 

TERMIN I MIEJSCE: 14-06-2012 – Sala Widowiskowa Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie 

/32-444 Głogoczów 406/ 

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 

1. Zgłoszenia Uczestników do Konkursu dokonuje Opiekun (Nauczyciel/Rodzic) ucznia lub grupy 
uczniów poprzez wysłanie na adres: poangielsku@glogoczow.pl informacji o zgłaszanych 
Uczestnikach Konkursu. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko Uczestnika lub wszystkich 
Uczestników (w przypadku grupy), wiek, klasę, szkołę do której uczęszcza/ją Uczestnik/Uczestnicy.  
Opiekun może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 występy. Następnie Opiekun 
Uczestnika/Uczestników zobowiązany jest do przesłania wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia 
wraz z załączonym tekstem utworu (wydruk komputerowy 2 sztuki) na adres organizatora: 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, 32-444 Głogoczów 406. Karta zgłoszenia 
dostępna jest pod adresem internetowym www.glogoczow.pl. Jedna osoba może wystąpić 
w Konkursie jeden raz. 

2. Termin składania zgłoszeń: 14.05.2012-31.05.2012r. Po tym terminie organizator może odmówić 
przyjęcia zgłoszenia (decyduje data stempla pocztowego). 

3. Organizator w ciągu 3 dni roboczych potwierdzi wpłynięcie zgłoszenia na adres poczty 
elektronicznej podany w zgłoszeniu. W przypadku braku potwierdzenia należy skontaktować się 
telefonicznie z koordynatorem Konkursu.  

4. 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 najpóźniej do dnia 4 czerwca 
2012r.  

5. 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 zostanie przekazana na adres kontaktowy podany w Karcie Zgłoszenia do 
dnia 4 czerwca br.  

6. 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 wiadomości za pośrednictwem strony internetowej www.glogoczow.pl oraz 
w siedzibie organizatora do dnia 11 czerwca br. 
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7. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w następujących 
kategoriach wiekowych: 

I –szkoła podstawowa 
 a. klasy I-III 
 b. klasy IV - VI 
II – gimnazjum 
 

oraz muzycznych: 
- soliści 
- grupy (max. 4 osoby, o zakwalifikowaniu do właściwej kategorii wiekowej decyduje wiek 
najstarszego członka grupy). 

8. Uczestnicy Konkursu mogą wystąpić: 
- acapella (bez instrumentów), 
- soundtrack (z podkładem muzycznym nagranym na płycie CD ) 
- unplugged (z akompaniamentem instrumentów akustycznych). 
W przypadku wykonywania piosenki soundtrack, Opiekun Uczestnika/ków jest odpowiedzialny za 
przekazanie płyty CD z podkładem muzycznym przed występem osobie prowadzącej obsługę 
muzyczno –techniczną Konkursu. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość nagranego materiału. 

9. Każdy wykonawca/grupa prezentuje jeden utwór w języku angielskim o łącznym czasie nie 
dłuższym niż 6 minut. 

10. Tekst piosenki zgłoszonej do Konkursu nie może zawierać wulgaryzmów i treści rasistowskich. 
11. Oceny wykonawców uczestniczących w Konkursie dokona Jury II Konkursu Piosenki 

Anglojęzycznej powołane przez organizatora. Jury oceniać będzie głównie: poprawność językową, 
interpretację utworów, stronę muzyczno-wokalną oraz ogólne wrażenie sceniczne. 

12. Dla zwycięzców  Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania składu jury, zmian w regulaminie oraz 

rozstrzygania spraw spornych nie ujętych w regulaminie. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

II Konkurs Piosenki Anglojęzycznej Let’s sing 
Głogoczów 2012 
Imię i nazwisko ( w przypadku grupy – nazwa grupy  oraz dane wszystkich członków 

grupy)
1
...............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

Wiek uczestnika/uczestników grupy, klasa: 

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

Szkoła (nazwa, adres, telefon kontaktowy): 

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

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

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego:......……………………..............................……. 

Adres poczty elektronicznej do kontaktu:........................................................................................ 

Tytuł piosenki oraz informacje o utworze (z czyjego repertuaru lub kto napisał tekst, muzykę): 

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

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

Informacje dodatkowe (właściwe zaznaczyć): 

□ Solistka/Solista  

□ Grupa 

- □ Acapella (bez instrumentów)  

- □ soundtrack (z podkładem muzycznym – płyta CD)  

- □ unplugged – instrument/ty: ................................................................ 
 

 

……………………………………………… 
podpis nauczyciela prowadzącego lub rodzica/opiekuna 

Imię i nazwisko uczestnika..............…………………………............................…………………. 

Adres uczestnika :……………………………………………............................…………………. 

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

Telefon …………………………………………………............................………………………. 

E – mail…………………………………………………………............................………………. 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w „II Konkursie Piosenki Anglojęzycznej Let’s Sing”  

w Głogoczowie oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku  

w materiałach dotyczących Konkursu i działalności organizatora. 

Data i podpis rodzica (opiekuna) ………………………………………

                                                 
1
 W przypadku grupy należy wypełnić i podpisać Kartę zgłoszenia dla każdego członka grupy. 


