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REGULAMIN KONKURSU „SAY YOUR FAVOURITE ENGLISH SONG” 

 

ORGANIZATOR: Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i 

Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie 

TERMIN: 2 grudnia 2015r., rozpoczęcie: godzina 10.00 

MIEJSCE: Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie, Głogów, ul. Jedności Robotniczej 

38 

  

1. Charakter konkursu: 

Konkurs SAY YOUR FAVOURITE ENGLISH SONG jest innowacyjnym konkursem 

recytatorskim, który polega na recytacji i interpretacji tekstu ulubionej anglojęzycznej 

piosenki uczestników.  

2. Cele konkursu: 

a) popularyzacja języka angielskiego, 

b) obcowanie z kulturą krajów anglojęzycznych, 

c) ożywienie amatorskiego ruchu artystycznego, 

d) wspieranie uzdolnień uczniów, 

e) rozwijanie zainteresowań recytatorskich i muzycznych, 

f) doskonalenie wymowy języka angielskiego w jego różnych odmianach (np. akcent 

amerykański, brytyjski), 

g) doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych. 
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3. Warunki uczestnictwa i przebieg: 

3.1 Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych powiatu głogowskiego (jedna placówka może 

delegować  2 uczestników).  

3.2  Uczestnicy opracowują jedną piosenkę w języku angielskim do RECYTACJI 

(maksymalna długość utworu z podkładem muzycznym – 3.5 minuty, czas 

wystąpienia nie może przekraczać 2 minut). 

3.3 Piosenki należy starannie dobrać pod względem tematyki, przesłania i warstwy 

językowej  tekstów. 

3.4  Uczestnicy przygotowują wydrukowany tekst piosenki dla komisji 

konkursowej oraz nagranie fragmentu piosenki (maksymalnie 1 minuta) 

3.5  Komisja powołana przez organizatora będzie oceniać uczestników konkursu,  

przyjmując następujące kryteria: 

- poziom językowy, 

- wymowa, 

- dobór repertuaru, 

- interpretacja, 

- dykcja, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

3.6 Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

3.7 Chęć uczestnictwa w konkursie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na nagrywanie, 

filmowanie i fotografowanie uczestników podczas konkursu, a powstały materiał będzie 

wyłączną własnością organizatorów konkursu. 

3.8 Uczestnik i opiekun wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 

późniejszymi zmianami i wyraża zgodę na wykorzystywanie przez organizatorów jego 

wizerunku w formie zdjęć i filmów wykorzystywanych do dokumentacji i promocji 

organizatorów konkursu. 

3.9 Zgłoszenia w formacie word należy przesyłać pod adresem: szkolenia@pcpppidn.eu 

najpóźniej do 25 listopada 2015r. Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu do 

konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. 

3.10 Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: 
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Imię i nazwisko uczestnika (DRUKOWANYMI LITERAMI): 

Szkoła: 

Klasa: 

Imię i nazwisko opiekuna: 

Tytuł utworu  i wykonawca (DRUKOWANYMI LITERAMI): 

Tekst utworu (można dołączyć tłumaczenie): 

 

3.11  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

3.12 Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Organizatorzy: 

Urszula Majdańska-Wachowicz 

Ewelina Tołopiło 


