
REGULAMIN

KONKURSU PIOSENKI FRANCUSKIEJ 2018

§1. Organizatorzy konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim.

§.2. Cele konkursu

1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.

2. Popularyzacja nauki języka francuskiego poprzez śpiew.

3. Wymiana doświadczeń muzycznych wśród młodzieży.

4. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

§3. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych, klas drugich i 

trzecich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2. Zgłoszenia przyjmowane są przez Annę Mruzek do 12 marca 2018 na adres e-mail

anna.mruzek@gmail.com. W zgłoszeniu należy podać : imiona i nazwiska osób biorących udział 

w konkursie, tytuł utworu i nazwę zespołu lub wykonawcy prezentowanej piosenki, 

instrumenty oraz wymagania techniczne.

3. O przyjęciu kandydatów, którzy zgłosili się po upływie w/w terminu decydują organizatorzy, 

w zależności od liczby zgłoszeń otrzymanych na czas.

§4. Przebieg konkursu

1. Konkurs odbywa się w poszczególnych grupach wiekowych.

2. Kolejność występowania jest ustalana przez organizatorów.

3. Uczestnicy mogą występować indywidualnie lub w grupie.

4. Każdy uczestnik lub grupa wykonuje jeden utwór francuski w wersji oryginalnej.

5. Wykonanie piosenki poprzedza krótka prezentacja utworu i pierwotnego wykonawcy w 

języku polskim. Uczestnik może wykonywać utwór a capella, z towarzyszeniem instrumentu, 

zespołu instrumentów, jak i z akompaniamentem odtwarzanym z kasety, płyty CD itp. Płyty 

powinny być opisane: wykonawca, numer i tytuł utworu, czas trwania nagrania.

§5. Ocena i przyznawanie nagród

1. Wykonawców ocenia Jury.

2. Jury przyznaje I, II, III miejsce, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

3. Jury może przyznać wyróżnienia.



4. Ocenie podlega:

A) interpretacja i ogólna prezentacja estetyczna utworu

B) wykonanie wokalne utworu,

C) poziom języka francuskiego,

D) wybór repertuaru

5. Nazwiska zwycięzców konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą wyrażoną przez 

uczestników i ich opiekunów prawnych na umieszczenie imienia i nazwiska jak i zdjęć na stronie

internetowej organizatorów konkursu.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu.

§6. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy.
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KARTA ZGŁOSZENIA do 12 marca 2018

NAZWA SZKOŁY

NAUCZYCIEL OPIEKUN
ZGŁASZAJĄCY UCZNIÓW

DO KONKURSU

IMIONA I NAZWISKA
UCZNIÓW BIORĄCYCH

UDZIAŁ 
W KONKURSIE

PIOSENKI FRANCUSKIEJ
ORAZ ICH REPERTUAR

DANE KONTAKTOWE:
ADRES E-MAIL,

NUMER TELEFONU

Zgłoszenia przyjmuje:

 Anna Mruzek, e-mail:  anna.mruzek@gmail.com  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41,
44 - 300 Wodzisław Śląski

mailto:anna.mruzek@gmail.com

