
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 

o tematyce bożonarodzeniowej lub noworocznej 
 

 

§1 Organizator 

1. Organizatorem Konkursu Piosenki Obcojęzycznej o tematyce bożonarodzeniowej  

i noworocznej są nauczyciele języków obcych Szkoły Podstawowej nr 8 im. Królowej 

Zofii w Sanoku. 

§2 Cele konkursu 

1. Cele konkursu: 

a) Motywowanie uczniów do nauki języków obcych w ciekawy i przyjemny sposób; 

b) Rozwijanie zainteresowania nauką języków obcych; 

c) Praca nad poprawną wymową i wzbogacanie leksyki; 

d) Przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień; 

e) Promocja talentów – prezentacja umiejętności wokalnych i językowych.  

§3 Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów sanockich szkół podstawowych i odbywa się 

w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VIII. 

2. Każda szkoła może wytypować do udziału w konkursie solistę i duet w każdej kategorii 

wiekowej.   

§4 Zasady i warunki uczestnictwa 

1. Uczestnicy przygotowują dowolną piosenkę o tematyce bożonarodzeniowej  

lub noworocznej w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. 

2. Maksymalny czas trwania występu: 3-4 minuty. 

3. Dopuszcza się następujące sposoby wykonania utworów: 

a) a’capella; 

b) z podkładem muzycznym zarejestrowanym na pendrive’ie (nagranie nie może 

zawierać żadnych partii wokalnych oraz linii melodycznej).  

4. Uczestnik lub jego opiekun zobowiązany jest dostarczyć podkład muzyczny do 

wykonywanej przez siebie piosenki najpóźniej do dnia 10.01.2023r. do sekretariatu 

Szkoły Podstawowej nr 8 im. Królowej Zofii w Sanoku w opisanej kopercie  

(imię i nazwisko uczestnika, klasa, szkoła, tytuł utworu). 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest  

a) nadesłanie karty zgłoszenia najpóźniej do 21 grudnia bieżącego roku na 

adres: 

barbara.silarska@sp8sanok.pl lub grazyna.osieczko@sp8sanok.pl 

b) dostarczenie do szkoły zgody rodziców najpóźniej w dniu konkursu 

6. Komisja konkursowa oceniać będzie : 

a) staranność wykonania 

b) walory wokalne 

c) poprawność językowa 

d) dodatkowe atuty prezentacji (np. stroje, rekwizyty, instrumenty muzyczne) 

7. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie. Nagrody rzeczowe 

otrzymają laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej. 

§5 Miejsce konkursu 

1. Konkurs odbędzie się dnia 11 stycznia 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 8 im. Królowej 

Zofii w Sanoku. 


