
REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI 

OBCOJĘZYCZNIE  

Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-

Koźlu 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Żeglugo Śródlądowej w Kędzierzynie-

Koźlu. 

Cele konkursu: 

 Prezentacja umiejętności lingwistycznych i wokalnych uczniów. 

 Popularyzacja nauki języków obcych poprzez śpiew. 

 Rozwijanie kreatywności uczniów. 

 Rozwijanie zainteresowań i umożliwienie prezentacji swoich pasji. 

 Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

 Rozwijanie talentów estradowych. 

  

Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół 

podstawowych.  

2. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się 4 kwietnia 

2023r. o godzinie 9.30 w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej. 

3. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i 

grupy wokalno-instrumentalne. 

4. Prezentacja utworu nie powinna być dłuższa niż 5 minut. Piosenki nie 

mogą zawierać niecenzuralnych treści. 



5. Wykonawca lub zespół może wystąpić z własnym akompaniamentem 

lub nagranym na nośniku pendrive. Przed rozpoczęciem konkursu 

(tj. ok. godziny 9.00) należy podejść z nośnikiem do osoby 

odpowiedzialnej za nagłośnienie, aby sprawdzić nagranie. 

6. Organizator powołuje Komisję Konkursową. 

7. Komisja Konkursowa przyzna nagrody w kategorii uczeń szkoły 

podstawowej. 

8. Komisja Konkursowa, oceniając wykonawców, będzie brać pod 

uwagę: 

 umiejętności wokalne, 

 dobór repertuaru, 

 poprawność językową, 

 ogólne wrażenia artystyczne. 

9. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

10. Występy uczniów będą nagrywane bądź fotografowane na 

potrzeby promocyjne szkoły. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze 

zgodą uczestnika konkursu na publikowanie wizerunku przez ZSŻŚ 

(strona internetowa szkoły, szkolne media społecznościowe). 

11. Komisja Konkursowa wyłoni: 

 zdobywcę nagrody GRAND PRIX, 

 laureatów (miejsce I, II i III), 

 wyróżnionych. 

12. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy. 

13. Ze względów organizacyjnych liczba osób mogących wziąć udział w 

konkursie jest ograniczona. W razie zbyt dużej ilości kandydatów, 

decydować będzie kolejność nadsyłanych zgłoszeń. 

14. Zgłoszenia (kartę zgłoszeniową – załącznik 1) należy wysłać na 

wskazany adres mailowy: sekretariatzeglugi1@gmail.com . Mail 

mailto:sekretariatzeglugi1@gmail.com


zwrotny z informacją o przyjęciu zgłoszenia, jest potwierdzeniem 

udziału w konkursie. 

Załącznik 1 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  KONKURSU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ  

ORGANIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ  

1. IMIĘ I NAZWISKO 

UCZESTNIKA / 

UCZESTNIKÓW 

 

2. NAZWA I ADRES SZKOŁY  

 

3. IMIĘ I NAZWISKO 

OPIEKUNA 
 

4. TYTUŁ PIOSENKI  

5. WYKONAWCA PIOSENKI  

6. WYMAGANY SPRZĘT  

7. ADRES E-MAIL 

UCZESTNIKA 
 

8. ADRES E-MAIL OPIEKUNA  

9. TELEFON KONTAKTOWY  

10. KILKA SŁÓW O 

UCZETNIUKU / 

UCZESTNIKACH (SUKCESY, 

ZAINTERESOWANIA, 

HOBBY, ETC.) 

 

 



Załącznik 2 

Zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka 

_____________________________________________________ 

(imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna) 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Konkursu Piosenki Obcojęzycznej 

organizowanym w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu oraz akceptuję 

jego warunki. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

 

_________________________________________________________ 

(imię i nazwisko dziecka) 

będącego uczennicą/uczniem szkoły 

____________________________________________________________ 

w zakresie: imię, nazwisko, szkoła oraz wizerunek przez Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej  

w Kędzierzynie-Koźlu. 

(na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 

24.05.2018r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) - RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) 

 

_________________________                             ______________________ 

(data, miejscowość)      (podpis rodzica/prawnego 

opiekuna) 

 



 


