
Regulamin XIII Edycji Powiatowego Konkursu Piosenki Obcej 

1. Organizatorem XIII Powiatowego Konkursu Piosenki Obcej jest Zespół Szkół w Pasłęku i TPLO.  

2. Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Elbląski pan Maciej Romanowski. 

3. Konkurs odbędzie się 23 października 2015 roku od godziny 9.00 w auli ZS w Pasłęku 
 

4. Celem konkursu jest: 

a) popularyzacja śpiewu wśród młodzieży 

b) samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych przebojów oraz 

sprawdzenia własnych umiejętności wokalnych 

c) promowanie młodych talentów 

d) rozwijanie umiejętności językowych w zakresie języków obcych 

e) promowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym 
 

5. Zasady uczestnictwa: 

a) konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

b) udział brać mogą soliści i małe zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne (maks. do 5 osób w 

zespole lub duety), pochodzące z jednej i tej samej szkoły (maks. do 3 wykonań z jednej szkoły)  

c) uczestnicy przygotowują obowiązkowo jedną piosenkę w języku obcym, która zaistniała na rynku 

fonograficznym jako przebój (gatunek dowolny)  

d) wykonawcy przygotowane utwory prezentują z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, zespół 

instrumentalny, półplayback – sprzęt własny; szkoła dysponuje pianinem) lub a cappella.  

W przypadku podkładów muzycznych prosimy o zapisywanie ich na dyskach CD-R, podpisanie 

i przesłanie ich najpóźniej na 3 dni przed rozp. imprezy w celu sprawdzenia jakości zapisu. 

e) uczestnicy mogą zgłaszać się tylko i wyłącznie za pośrednictwem nauczyciela-opiekuna lub dyrektora 

f) zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21.10.2015 r. pod adresem: e-mail: tplo@tlen.pl,                 
faxem (0-55) 248-10-61 lub listownie (karta zgłoszenia w załączeniu) na adres:  

 

XIII Edycja Powiatowego Konkursu Piosenki Obcej 

Zespół Szkół w Pasłęku 

ul. Zwycięstwa 28 

14-400 Pasłęk 

g) zgłoszenie powinno zawierać: 

► imię i nazwisko wykonawcy lub w przypadku zespołów jego nazwę (z imionami i nazwiskami) 

► nazwę szkoły 

► imię i nazwisko opiekuna lub opiekunów, jego/ich nr tel. lub adres e-mail 

► tytuły przygotowanych utworów oraz ich głównych wykonawców. 
 

6. Ocena i nagrody: 

a) uczestnicy walczyć będą w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół gimnazjalnych           

i ponadgimnazjalnych, w kategorii wykonawca indywidualny lub/i ewentualnie duety                        

(w zależności od zgłoszeń, zdecydują organizatorzy i jury) lub/i zespoły (grupy do 5 osób) - walczyć 

będą o jedną nagrodę główną i wyróżnienia 

b) wykonanie oceniać będzie czterosobowe jury i publiczność (Nagroda Publiczności)  

c) jury oceniać będzie: dobór repertuaru i choreografii, interpretację wokalno-sceniczną, poziom 

warsztatu wykonawczego, poprawność językową wykonywanej piosenki  

d) laureaci konkursu otrzymają dyplomy i cenne nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów, 

a pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie  

e) opiekunowie wykonawców otrzymają podziękowania za przygotowanie młodzieży do konkursu.  
 

7. Sprawy organizacyjne: 

a) kolejność prezentacji następuje w drodze losowania – rozpoczynają szkoły gimnazjalne 

b) uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt  

c) wszelkich informacji udziela koordynator konkursu – mgr Tomasz Rozenbajgier (kontakt: 

tplo@tlen.pl, tel. szkolny: (0-55) 248-10-61, wszelkie informacje na: www.zspaslek.edu.pl  
 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie wszelkie prawa. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 
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