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Regulamin X Jubileuszowego Wojewódzkiego Konkursu Piosenki 

Angielskiej 

pod honorowym patronatem  

Prezydenta Miasta Białegostoku 

oraz 

Podlaskiego Kuratora Oświaty 

 

 

Organizatorzy: 

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 

  

Cele Konkursu: 

- prezentacja dorobku artystycznego uczniów szkół gimnazjalnych oraz  siódmych i ósmych 

klas szkół podstawowych województwa podlaskiego, 

- poznawanie języka angielskiego poprzez śpiew. 

 

Uczestnicy: 

- Soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne (do 8 osób) z  województwa 

podlaskiego. 

 

Kategorie wiekowe: 

-  klasy gimnazjalne 

- klasy siódme i ósme szkół podstawowych 

 

Warunki udziału w konkursie: 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie jej 

na adres organizatora. 

2. Każdy wykonawca biorący udział w Konkursie prezentuje jedną piosenkę w języku 

angielskim z dowolnym akompaniamentem (pół-playback, zespół muzyczny). 
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Mile widziana jest własna twórczość. Wraz z kartą zgłoszenia należy przysłać płytę CD z 

podkładem muzycznym (płyty CD nie dotyczą zespołów muzycznych). 

3. Członkowie zespołów wokalnych i chórków nie mogą występować  w charakterze solisty. 

4.Termin eliminacji : 

27.03.2019-godz. 10.30, próby od godz. 10.00. 

KARTY ZGŁOSZENIA  należy przesłać pocztą do dnia 22  marca  2019 r. pod adres: 

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku 

ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok 

5. Koszty przejazdu, pobytu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy. 

6. Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłośnieniową. 

Kryteria oceny: 

1. Jury oceniać będzie: walory głosowe, poprawność językową, dykcję, interpretację, 

muzykalność, poczucie rytmu, dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestnika, ogólny 

wyraz artystyczny. 

2. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji wykonawców, których prezentacje 

/stylistyka, natężenie dźwięku/ uniemożliwią ocenę walorów językowych wokalistów. 

Nagrody: 

1. Jury przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz nagrodę główną – 

Grand Prix dla solisty  

4. Nieodebrane nagrody mogą być wysłane na koszt nagrodzonego, po wcześniejszym 

telefonicznym uzgodnieniu. 

Przepisy ogólne: 

1. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

2. Uczestnik potwierdza znajomość regulaminu czytelnym podpisem na karcie zgłoszenia.  

3. Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie w bazie danych informacji 

osobowych zawartych w karcie. 
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