
  

REGULAMIN  

II FESTIWALU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 

 
§ 1 

1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława 

Sikorskiego, Międzyrzec Podlaski, ul. Lubelska 57/59.  

 

§ 2 

Celem konkursu jest: 

1) rozwijanie  wiedzy uczniów i studentów o kulturze, 

2) promowanie nauki języków obcych, 

3) promowanie aktywności twórczej wśród młodzieży 

§ 3 

1. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie w dwóch grupach wiekowych: 

 uczniowie kl I-III gimnazjów, 

 uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego  

w Międzyrzecu Podlaskim. 

2. Uczestnicy przygotowują utwory w językach: angielskim, niemieckim lub rosyjskim  

i występują jako soliści. 

3. Wykonawcy prezentują w danej kategorii tylko jedną piosenkę (utwór nie może 

przekraczać 5 min.) 

4. Szkoły gimnazjalne mogą zgłosić do eliminacji konkursowych maksymalnie 2 

piosenki w wybranych językach poprzez uprzednie wypełnienie i przesłanie na 

adres e-mail: sikorski.lo@wp.pl ankiety zgłoszeniowej w terminie do 20 lutego 

(poniedziałek) 2017 roku.  

5. Wypełnienie i przesłanie ankiety zgłoszeniowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie przez LO Sikorski w Międzyrzecu Podlaskim danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2016 r.poz. 922) w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu. 

6. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament, 

bądź nagranie instrumentalne na płycie CD lub pendrive. Podkład muzyczny powinien 

być czytelnie podpisany na płycie lub innym nośniku wraz z imieniem, nazwiskiem 

uczestnika oraz nazwą szkoły. 

7. Ewentualne próby będą możliwe 28 lutego 2017 r. od godziny 9:00. 

 

§ 4 

Termin i miejsce konkursu – 28 luty 217 roku, godzina 10.00, LO Sikorski  

w Międzyrzecu Podlaskim, sala gimnastyczna. 

§ 5 

 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania nagrań  

i zdjęć z przesłuchań konkursowych oraz Koncertu Laureatów na płycie CD (DVD)  

i w Internecie. 

 

§ 6 

1. W składzie jury znajdują się instruktorzy - muzycy i nauczyciele języków obcych, 

którzy nie przygotowują uczestników Festiwalu. 

2. Podczas oceny będą brane pod uwagę: 

 dobór repertuaru (odpowiedni do wieku wykonawcy) i stronę muzyczną, 

 poprawność językową, 

 ogólne wrażenia artystyczne 
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§ 7 

1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, poświadczające ich udział 

w konkursie. 

2. Za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii gimnazjum i kategorii liceum  

przewidziano nagrody i dyplomy. Przewidziano także nagrodę publiczności. 

3. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na uroczystym Koncercie Laureatów, który 

odbędzie się 28 lutego 2017r. 

4. Werdykt jury jest ostateczny i wiążący dla uczestników konkursu. 

 

§ 8 

 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

2. Bliższe informacje: Katarzyna Łysakowska, tel. 500243494; e-mail hebe83@o2.pl, lub 

Iwona Szaroń, tel. 609774952; e-mail szaron45@wp.pl oraz na stronie internetowej 

www.lo-sikorski.pl zakładka Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące 

im. gen. Wł. Sikorskiego 

Międzyrzec Podlaski 

e-mail: sikorski.lo@wp.pl 

 

 

Ankieta zgłoszeniowa 

II Festiwal Piosenki Obcojęzycznej  

(dn. 28 lutego 2017 r.) 
 
1. Imię i nazwisko ucznia, klasa .......................................................................................................... 

 

……………………………………………………………………………………............................... 

 

2. Pełna nazwa i adres szkoły (telefon, e-mail)  

 

……………………………………………………………………………………............................... 

 

……………………………………………………………………………………............................... 

 

3. Imię i nazwisko nauczyciela, który przygotowywał uczestnika do konkursu 

 

……………………………………………………………………………………………................... 

 

4. Tytuł utworu (wykonawca w oryginale) ........................................................................................... 
 

 

 

 

(pieczątka i podpis dyrektora szkoły) 

UWAGA: Proszę wypełnić pismem drukowanym! 
  
  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych zawartych w dokumentach 

zgłoszeniowych, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania 

danych oraz, że zostałem poinformowany/a o nazwie i siedzibie administratora danych osobowych, celu zbierania danych 

oraz przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i prawie do i ich aktualizacji. 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej danych, w tym  imienia i nazwiska, w związku 

z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach o konkursie i jego wynikach 

oraz wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka 

poprzez zamieszczenie wykonanych utworów w całości bądź części, a także fotografii, w relacjach  i materiałach 

promocyjnych oraz  na stronie internetowej Liceum. 

 

                                                  

……………………………………..                 

  Data i czytelny podpis Uczestnika  

 

Wyrażam zgodę: 

                           ……………………………………………………… 

                            Data  i czytelny podpis Rodzica lub opiekuna prawnego   

  (dot. uczestników poniżej 18 roku życia) 
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