
 

 

REGULAMIN IX POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI 

ANGIELSKIEJ „SING ALONG” 

1. Organizatorem IX Powiatowego Festiwal Piosenki Anglojęzycznej „SING ALONG” jest 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Wodzisławiu Śl. oraz Centrum Języków Obcych 

Sp. z o.o. 

2. Celem festiwalu jest: popularyzowanie języka angielskiego poprzez aktywność 

artystyczną, rozbudzanie motywacji do uczenia się języków obcych, doskonalenie 

umiejętności muzycznych i językowych dzieci i młodzieży, promowanie młodych 

talentów. 

3. Przesłuchania konkursowe, odbędą się w dnia 9 i 11.01.2018, natomiast koncert 

laureatów oraz rozdanie nagród 25.01.2018. Zarówno koncert laureatów, jak i 

przesłuchania odbędą się w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie. 

4. W konkursie mogą brać udział soliści oraz zespoły. Konkurs przeprowadzony zostanie 

w następujących kategoriach: 

 klasy I – III  

 klasy IV – VI 

 klasy VII + gimnazja 

5. Warunki uczestnictwa: 

 warunkiem uczestnictwa w konkursie jest osobiste doręczenie, przesłanie pocztą 

lub mailem wypełnionej karty zgłoszenia udziału w festiwalu w terminie do 

05.01.2018. Uczestnicy mogą zgłaszać się samodzielnie lub poprzez szkoły, 

placówki kultury, stowarzyszenia i inne. 

 tegorocznym tematem przewodnim są KOLĘDY – czyli utwory skupione wokół 

tematyki Bożego Narodzenia, tradycyjnie śpiewane w okresie świąt. Bardzo 

prosimy, by nie wybierać komercyjnych piosenek świątecznych (np. All I want for 

Christmas is You etc.), a sięgnąć do utworów tradycyjnych, które mogą być 

zaaranżowane na różne sposoby. Uczestnicy przygotowują dwie piosenki, o 

zróżnicowanym charakterze, w języku angielskim, przy akompaniamencie 

własnym, zespołu, w wersji pół-playback lub a'cappella. Łączny czas utworów nie 



 

 

może przekraczać 4 min. Piosenki mogą zostać wyciszone w trakcie trwania 

utworu, nie będzie wpływało to negatywnie na  ocenę Jury.  

 uczestnicy wykonujący utwory w wersji pół – playback zobowiązani są do 

dostarczenia organizatorom festiwalu podkładu muzycznego w formacie mp3, 

wraz z kartą zgłoszenia na płycie CD. Pliki w innych formatach, na innych 

nośnikach bądź przysłane mailem nie będą przyjmowane!  

6. Do oceny wykonawców biorących udział w konkursie organizator powoła Jury Festiwalu 

Piosenki Anglojęzycznej, które oceniać będzie: zgodność utworu z tematem festiwalu, 

poprawność językową wykonywanych utworów, stopień trudności utworów, stronę 

muzyczno – wokalną, interpretację prezentowanych utworów, ogólny wyraz artystyczny, 

dobór repertuaru do wieku uczestników. Laureaci Festiwalu otrzymają dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. 

7. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, sprzęt odtwarzający oraz instrument do 

akompaniamentu (fortepian lub keyboard). 

8. Zgłoszenie uczestnictwa w festiwalu jest równoznaczne ze zgodą uczestnika na 

wykorzystanie jego zdjęć i nagrań do celów promocyjnych Festiwalu. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Festiwalu 

oraz rozstrzygania spraw nie ujętych w regulaminie. 


