
(zał.1) 

 

VII
1
 Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej 

 
CELE KONKURSU: 

1. Promocja języków obcych. 

2. Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych. 

3. Promocja uczniów i szkół w środowisku lokalnym. 

4. Kształtowanie postaw zainteresowania piosenką obcojęzyczną. 

5. Integracja szkół, uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego. 

6. Zaangażowanie szkół, rodziców i środowiska lokalnego w życie kulturalne miasta. 

 

REGULAMIN: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 publicznych szkół podstawowych powiatu 

mińskiego, uczących się języków obcych (języka angielskiego, języka francuskiego, 

języka niemieckiego, języka rosyjskiego i języka hiszpańskiego). 

 

2. W festiwalu mogą wziąć udział wyłonieni na drodze eliminacji szkolnych laureaci
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I miejsca (z każdego języka). 

 

3. Laureaci festiwalu wybierani są spośród wszystkich uczestników niezależnie od języka 

obcego, w którym prezentowany jest dany utwór. 

 

4. Laureaci festiwalu wybierani są według niżej wymienionych wytycznych: 

 

4.1. Uczestnicy konkursu prezentują piosenkę z podkładem muzycznym (najlepiej 

w formacie  mp3 przesłanym wcześniej e-mailem na adres sp1minskmaz@op.pl 

z dopiskiem „VII Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej” podając imię 

i nazwisko uczestnika)  lub własnym akompaniamentem.  

4.2. Uczestnicy konkursu oceniani są przez niezależną komisję.  

4.3. Uczestnik może maksymalnie zdobyć 10 pkt: 

  - za poprawność wymowy: 5 pkt 

  - za interpretację: 3 pkt 

  - wrażenie ogólne: 2 pkt 

 

5. Jeden uczestnik może zaprezentować tylko jeden utwór. 

 

6. Do 19 września 2022 r. należy podać imiona i nazwiska laureatów zakwalifikowanych 

na festiwal w drodze eliminacji szkolnych, tytuł i autora prezentowanego utworu 

oraz rodzaj podkładu (mp3, akompaniament własny) Formularz zgłoszeniowy (zał. 2). 

Formularz należy przesłać na adres mailowy sp1minskmaz@op.pl z dopiskiem 

„VII Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej”. 

 

7. W formularzu zgłoszeniowym laureatów eliminacji szkolnych należy podać imię 

i nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby (osób) odpowiedzialnych za przeprowadzenie 

eliminacji szkolnych. 

 

8. Dla wszystkich uczestników przewidziane są pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, 

a dla zwycięzców nagrody.  

 

                                                 
1
 dawniej Miejski Festiwal Piosenki Obcojęzycznej (od roku szkolnego 2013/2014) 

2
 Soliści, duety, zespoły (do 4 osób) 

*Wszelkie pytania prosimy kierować do 

p. Katarzyny Trojanek 693-704-334 
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