
REGULAMIN 

VIII Gminnego Konkursu Świątecznej Piosenki Obcojęzycznej online 

organizowanego przez 

Szkołę Podstawową w Tuchowie 

grudzień 2020r. 

dla uczniów Szkół Podstawowych oraz Świetlic Opiekuńczo-wychowawczych 

 Gminy Tuchów 

 

I. Cele konkursu 

1. Prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów. 

2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę. 

3. Motywowanie uczniów do nauki języków obcych. 

4. Promowanie aktywności twórczej wśród uczniów. 

5.  Rozwijanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii. 

 

I. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty online w dniu 18 grudnia 

2020r. 

2.  Przesłanie video nagrania  do dnia 15 grudnia 2020 r. na adres mailowy : 

piosenkaswiateczna2020@gmail.com 

3. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach: 

Szkoły Podstawowe 

–  klasy1-3, 

–  klasy 4-6, 

–  klasy 7-8 



4. W konkursie mogą brać udział soliści oraz zespoły wokalne. 

5. Każda szkoła wystawia od 1 do 6  reprezentantów w każdej kategorii. 

6. Każdy wykonawca przedstawia po 1 świątecznej piosence świątecznej. 

7. Prezentacja piosenek świątecznych w języku, którego uczniowie uczą się w 

szkole lub innym wybranym języku obcym. 

8. Czas trwania piosenki nie jest ściśle określony. 

9. Nagranie (video nagranie) wykonania należy wysłać do organizatora  do dnia 

15 grudnia 2020 r., na adres mailowy : piosenkaswiateczna2020@gmail.com 

 

Ocena i nagrody 

1. Do oceny wykonawców Organizator powoła Jury, w składzie którego znajdą 

się niezależni nauczyciele języków obcych oraz muzyki. 

2. Jury oceniać będzie poprawność językową, stronę muzyczno– wokalną, 

interpretację prezentowanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny. 

3. W wyniku przesłuchań Jury może przyznać: 

– miejsca od 1 – 3 oraz/lub wyróżnienia w kategorii Szkoły Podstawowe klasy 1-3 

– miejsca od 1 – 3  oraz/lub wyróżnienia w kategorii Szkoły Podstawowe klasy 4-6 

– miejsca od 1 – 3 oraz/lub wyróżnienia w kategorii Szkoły Podstawowe klasy 7- 8 

4. Decyzje Jury są ostateczne. 

5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątki uczestnictwa, a zwycięzcy 

dyplomy oraz nagrody. 

 

Postanowienia końcowe 



1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do dnia 10 

grudnia 2020r. oraz dostarczenie video-nagrania i zgód do dnia 15 grudnia 2020r. na 

adres mailowy : piosenkaswiateczna@gmail.com 

2. Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie informacji osobowych 

zawartych w karcie zgłoszeniowej na potrzeby konkursu oraz na publikację nagrania  

na stronie Szkoły Podstawowej w Tuchowie; sp.tuchow.pl na facebooku organizatora 

3. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona po zakończeniu konkursu na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej w Tuchowie; sp.tuchow.pl na facebooku 

organizatora oraz w lokalnej prasie. 

4.  Przesłanie video nagrania jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

5.  Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w regulaminie. 

W razie pytań prosimy o kontakt: 

mgr Justyna Jaworska – Lipka tel.: 0-509-246-893 

mgr Paulina Stachura-Buś  tel. 604955841 

 

 

 


