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REGULAMIN  

I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ  

HETMAN ♪♪TKI  2021 

              

1. Organizator: 

Organizatorem konkursu jest I Społeczne Liceum im. Hetmana Jana Tarnowskiego  

w Tarnobrzegu, ul. Dominikańska 7, zwane dalej ,,Hetmanem". 

 

 

2. Cele konkursu: 

● promowanie różnych języków obcych, 

● prezentowanie umiejętności językowych, muzycznych i wokalnych uczniów, 

● motywowanie do nauki języków obcych, 

● rozbudzanie aktywności twórczej wśród młodzieży, 

● promowanie postaw nacechowanych tolerancją i otwartością na inne kultury, 

● kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, 

● praktykowanie umiejętności wystąpień publicznych, 

● nawiązywanie relacji wśród uczniów, jak również inwestowanie w rozwój 

osobisty. 

 

             

3. Kategorie: 

Uczestnicy mogą wziąć udział w dwóch kategoriach wiekowych: 

● uczniowie klas VI, VII, VIII szkół podstawowych, 

● uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

 

           

 

4. Warunki uczestnictwa: 

● uczestnikiem konkursu może być uczeń lub grupa uczniów ze szkół  

z województwa podkarpackiego lub świętokrzyskiego, 

● z danej szkoły w konkursie może wziąć udział maksymalnie 2 wykonawców, 

● uczestnik może wykonać cover lub własną kompozycję, 
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● uczestnik musi przygotować jedną piosenkę w wybranym przez siebie języku, 

● repertuar jest dowolny, jednak niedozwolone jest śpiewanie piosenek 

zawierających zwroty wulgarne oraz treści niezgodne z przyjętymi obyczajami, 

obrażające uczucia innych osób, 

● uczeń może wziąć udział tylko w jednej kategorii, 

● zaleca się, aby uczniowie z jednej szkoły wykonywali utwory w różnych 

językach obcych, 

● wykonawcy zobowiązani są do przygotowania piosenek z akompaniamentem 

własnym, zespołem akompaniującym lub przygotowanym we własnym 

zakresie podkładem muzycznym na nośniku USB, 

● organizatorzy zapewniają nagłośnienie i oświetlenie i nie udostępniają 

dodatkowego sprzętu. 

  

5. Zgłoszenie do konkursu: 

1) udział w konkursie jest dobrowolny, 

2) warunkiem uczestnictwa jest przesłanie w terminie do 17.11.2021 r. na adres 

kontakt@hetman.edu.pl: 

● formularza zgłoszenia (załącznik nr 1), 

● oświadczenia z wyrażeniem zgody na udział w konkursie oraz klauzuli 

udostępnienia wizerunku (załącznik nr 2), 

● zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie 

(załącznik nr 3). 

3) każdy uczestnik konkursu a także zgłaszający go nauczyciel opiekun są 

zobowiązani do zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO (załącznik  

nr 2). Przesłanie formularza zgłoszenia (załącznik nr 1) jest jednoznaczne  

z akceptacją w/w klauzuli, 

4) organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia zgłoszenia w przypadku 

niewłaściwego wypełnienia formularza lub nienadesłania w terminie. 

 

  

6. Ocena i nagrody: 

● występy uczniów oceni profesjonalne jury, 

● jury oceni występ uwzględniając: dobór repertuaru, walory głosowe, ogólny 

wyraz artystyczny (ruch sceniczny, kontakt z publicznością, strój, rekwizyty), 

interpretację tekstu i poprawność pod względem językowym, 

● zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymają  

nagrody, 

mailto:kontakt@hetman.edu.pl
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● wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu występu wszystkich 

uczestników i obradach jury w siedzibie Hetmana, 

● oficjalne wyniki zostaną ogłoszone również na stronie internetowej Hetmana, 

w relacji z  wydarzenia. 

 

 

7. Ustalenia końcowe: 

● organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności wystąpień 

konkursowych, 

● nauczyciele zgłaszający uczniów do konkursu proszeni są o zebranie od 

uczestników zgód rodziców (załącznik nr 3) i przekazanie ich do organizatora, 

● wykonawcom mogą kibicować koledzy i koleżanki z danej szkoły, 

● wstępną liczbę osób towarzyszących należy określić w formularzu (załącznik  

nr 1), 

● uczniowie przebywający  na widowni (holu Hetmana) powinni znajdować się 

pod opieką nauczycieli lub rodziców, 

● organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego opublikowana 

nagrań i zdjęć z konkursu na stronie internetowej szkoły: 

www.hetman.edu.pl 

 

 

 

 

http://www.hetman.edu.pl/

