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Piekoszów, dnia 21/05/2018 

 

Szanowni Dyrektorzy Szkół, 

Nauczyciele Języków Obcych, 

Nauczyciele Muzyki ! 

 
Dnia 21.05.2018r. (poniedziałek) o godz. 9:30 w ZPO  w Piekoszowie odbędzie się    

X POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ.  

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja języków obcych, rozbudzanie wrażliwości artystycznej młodzieży, 

motywowanie uczniów do podnoszenia umiejętności językowych, propagowanie nauki języka obcego  

przez piosenkę, oraz promocja młodych talentów.  

Organizatorem festiwalu jest Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie. 

Koordynatorem festiwalu jest Monika Haczkiewicz- nauczyciel języka niemieckiego. 

Współorganizatorem: Agnieszka Miśkiewicz. 

 

Regulamin X Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej 

1. W przeglądzie mogą brać udział  gimnazjaliści oraz uczniowie klas VII szkół podstawowych. 

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach – zespół i solista. 

3. Jury wyłoni zwykłą większością głosów trzech finalistów w każdej kategorii. 

4. Każda szkoła może zgłosić do konkursu max. trzech wykonawców. 

5. W skład zespołu nie może wchodzić więcej niż pięciu wykonawców. 

6. Każdy uczestnik może zaprezentować jeden utwór w języku obcym z podkładem muzycznym, własnym 

akompaniamentem lub a cappella. Wyklucza się użycie playbacku i półplaybacku. 

7. Uczestnicy konkursu organizują we własnym zakresie ścieżkę dźwiękową do wybranych piosenek. 

8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska, wizerunku  

oraz danych szkoły na stronie internetowej organizatora. 

9. Występ będzie oceniany pod względem poprawności językowej, oryginalności układów choreograficznych, 

walorów artystycznych.  

10. Finaliści festiwalu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

11. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają wraz z nauczycielem – opiekunem na koszt własny. 

12. Każdy uczestnik może wystąpić tylko raz tzn. soliści nie mogą być członkami zespołu. 

13. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

14. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej szkoły  

http: / / gimnazjum.zpopiekoszow.pl/ Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej szkoły. 

Szkoły zainteresowane udziałem w festiwalu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (karta zgłoszenia uczestnictwa w 

załączeniu) najpóźniej do 11  maja  na adres:mhaczkiewicz@zpopiekoszow.pl lub do sekretariatu szkoły (fax). 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu szkoły: tel/fax (41) 3061028. 

 

mailto:zpopiekoszow@poczta.onet.pl
http://www.gimnazjum.piekoszow.pl/
mailto:mhaczkiewicz@zpopiekoszow.pl


Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie 
26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 110 

województwo: świętokrzyskie, powiat: kielecki 
e-mail: zpopiekoszow@poczta.onet.pl, http: www.gimnazjum.piekoszow.pl 

___________________________________________________________________________________________________________________

_____ 
tel. / fax. :   +48 41 306 10 28   ;     +48 41 306 11 13   ;     +48 41 306 11 18                                                                                             

+48 41 306 13 78   ;    +48 41 306 15 91   ;   +48 41 306 15 92  
                                                                                                                                

NIP:   959-18-10-881 ; REGON: 292822193 

Karta zgłoszenia uczestnictwa 

na Festiwal Piosenki Obcojęzycznej 

organizowany w Gimnazjum nr 1 

w Piekoszowie 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika / nazwa zespołu: 

……………………………………………………………………….. 

2. Nazwa szkoły: ……………………………………………………….. 

3. Tytuł piosenki: ..……………………………………………………... 

4. Autor / oryginalny wykonawca utworu: 

………………………………………………………………………… 

5. Utwór w języku*: 

• angielskim 

• niemieckim 

• rosyjskim 

6. Tło muzyczne (podkład/akompaniament)*       tak / nie 

7. Instrumenty*:  tak / nie  

• podaj jakie ……………………………………………………………… 

8. Przewidywany czas prezentacji: ………… minut. 

9. Liczba  uczestników: …………  

10. Telefon kontaktowy …………………………… 

 

 
*) Proszę o podkreślenie właściwych informacji  

 

 
Dziękujemy  za wypełnienie formularza 

 

 

                                                                                                        Organizatorzy festiwalu 
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