
REGULAMIN 

KONKURSU PIOSENKI FRANCUSKIEJ 2021 

 

§1. Organizatorzy konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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 współpracy. 

§3. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz 

uczniów szkół ponadpodstawowych. 

2. W tym roku  konkurs odbędzie się w formie zdalnej. Aby wziąć w nim udział należy 

zarejestrować swój występ w formie filmu (z podkładem muzycznym, akompaniamentem lub a 

capella) i przesłać wraz z kartą zgłoszeniową do 23 kwietnia na adres  e-mail 

anna.mruzek@gmail.com. 

      3. Uczestnicy mogą występować indywidualnie lub w duecie. 

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

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

języku polskim. 

6. W zgłoszeniu należy podać: imiona i nazwiska osób biorących udział w konkursie, tytuł 

utworu i nazwę zespołu lub wykonawcy prezentowanej piosenki. 

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

w zależności od liczby zgłoszeń otrzymanych na czas. 

§4. Ocena i przyznawanie nagród 

1. Wykonawców ocenia Jury powołane przez Dyrektora Szkoły. 

2. Jury przyznaje I, II, III miejsce, dyplomy oraz nagrody rzeczowe do odbioru po rozstrzygnięciu 

konkursu. 

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. Rozstrzygnięcie konkursu 30 kwietnia 2021 roku 

6. Nazwiska, imiona oraz zarejestrowane występy zwycięzców konkursu zostaną zamieszczone 

na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, dlatego wymagana jest na to 

zgoda wyrażona na piśmie przez uczestników i ich opiekunów prawnych.  Zgodę należy 

podpisać ręcznie, sfotografować i przesłać wraz z nagraniem. 

Wzór zgody: 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka. ............................ w Konkursie Piosenki Francuskiej 

organizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim oraz na 

publikację danych dziecka (imię i nazwisko) wraz z zarejestrowanym nagraniem będącym 

przedmiotem konkursu na stronie internetowej organizatora. 

 

miejscowość, data, podpisy uczestnika i opiekuna prawnego 

 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu. 

§5. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy. 


