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Międzyszkolny Konkurs Piosenki Świątecznej w języku
angielskim„ Christmas songs & carols” online
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w
Szprotawie zaprasza do udziału w konkursie piosenki świątecznej
„Christmas songs & carols”!
Konkurs odbywał się będzie w formie zdalnej ze względu na panującą
sytuację epidemiologiczną w Polsce. Uczestnicy przesyłać będą na
wskazanego maila nagrane przez siebie świąteczne piosenki,
pastorałki lub kolędy w języku angielskim.
Aby wziąć udział w konkursie należy nagrać filmik, w którym
uczestnik prezentuje swoje umiejętności językowe oraz wokalne.
Tematyka nagrania to piosenka świąteczna, kolęda lub pastorałka w
języku angielskim. Każdy uczestnik wraz z filmikiem zobowiązany
jest wysłać skan karty zgłoszeniowej oraz zgód RODO, podpisanych
przez rodzica lub prawnego opiekuna. Szczegóły dotyczące warunków
oraz zasad nagrywania i nadsyłania nagrań znajdują się w
Regulaminie Konkursu.
Jury wyłoni zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych:
 szkoła podstawowa klasy I-III,
 szkoła podstawowa klasy IV-VIII,
 klasy Liceum Ogólnokształcącego w Szprotawie.
Zasięg terytorialny konkursu to gmina Szprotawa.

Osobą odpowiedzialną za konkurs jest pani Agnieszka Boniecka-Steć.
Wszystkie pytania należy kierować wyłącznie mailowo na adres:
christmas.songs.carols.ssp@onet.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!
Organizatorzy:
Społeczna Szkoła Podstawowa
im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Świątecznej w języku
angielskim „ Christmas songs & carols” online

1. ORGANIZATOR:
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie.
2.









CELE
Pogłębienie wiedzy o tradycjach świątecznych w krajach anglojęzycznych.
Konfrontacja umiejętności wokalnych i estradowych dzieci i młodzieży.
Zachęcenie dzieci i młodzieży do nauki i rozwoju pod kątem języków obcych.
Zainteresowanie uczniów muzyką i piosenką obcojęzyczną.
Promocja kreatywnego spędzania czasu wolnego.
Doskonalenie umiejętności muzycznych.
Integracja dzieci i młodzieży Szkół w Gminie Szprotawa.
Poznanie utworów autorów muzyki światowej.

3. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
Zasady:






Każdy uczestnik/ duet nadsyła jedno nagranie,
W konkursie mogą brać udział soliści lub duety,
Uczestnicy mogą wykonać utwórz akompaniamentem instrumentu, z podkładem
muzycznym.
Piosenka musi być śpiewana z pamięci.
Podczas konkursu mile widziane oryginalne stroje lub dodatki świąteczne oraz
choreografie.

Warunki:








Wykonawcy przygotowują jeden utwór o tematyce świątecznej w języku angielskim.
W czasie prezentacji dozwolone jest wykorzystanie środków artystycznych (mimika,
gesty, ruch, strój, rekwizyty oraz inne pomoce techniczne).
Uczestnicy przygotowują piosenki z pełnym podkładem muzycznym lub przy
akompaniamencie własnym.
Nagranie może trwać maksymalnie 3 minuty.
Wraz z nagraniem należy załączyć skan karty zgłoszeniowej oraz zgód RODO,
podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Nagrania nadesłane bez karty zgłoszeniowej oraz zgód,nie będą podlegać dalszej
ocenie konkursowej.
Nagranie za pośrednictwem hostingu plików WeTransfer wraz z wymaganymi
dokumentami należy wysłać na maila: christmas.songs.carols.ssp@onet.pl







W przypadku problemu z wysłaniem nagrania za pośrednictwem WeTransfer
organizator zezwala na nadesłanie w wiadomości linku do nagrania umieszczonego w
chmurze, np. na dysku Google,
W tytule wiadomości należy wpisać: imię, nazwisko, klasę uczestnika, nazwę szkoły.
W treści wiadomości należy napisać tytuł prezentowanej piosenki/pastorałki/kolędy.
Wszelkie pytania prosimy kierować na mail: christmas.songs.carols.ssp@onet.pl

4. TERMIN WYSYŁANIA FILMÓW:
od 6 grudnia 2021r. do 6 stycznia 2022r. do godziny 23.59
5. UCZESTNICY:
Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących grupach wiekowych :




Uczniowie klas I – III
Uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej
Uczniowie klas LO Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szprotawie.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
14 stycznia 2022r. o godzinie 18.00 na stronie internetowej Szkoły.
5. KRYTERIA OCENY I NAGRÓD
 Organizator Szkolnego Konkursu Piosenki Świątecznej powołuje Jury, które oceniać
będzie poprawność językowa wykonywanego utworu, walory wokalne, interpretację
utworu, dobór repertuaru i możliwości wykonawcy, poziom trudności wykonywanego
utworu, umiejętności warsztatowe (strój, kreatywność, itp.), ogólne wrażenia
artystyczne.
 O podziale nagród decyduje Jury.
 W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzców
konkursu w każdej kategorii wiekowej.
 Fundatorem nagród jest organizatorkonkursu.
6.





DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI KOŃCOWE
Decyzje jury są ostateczne.
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.
Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania prac.

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!
Organizatorzy

Załącznik 1
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ
Dane uczestnika konkursu:
1.Imię i nazwisko ucznia...............................................................................................................
Klasa / wiek

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

2 .Nazwa szkoły/placówki ...........................................................................................................
......................................................................................................................................................
Adres szkoły/placówki .................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Dane rodzica/opiekuna prawnego uczestnika**
1. Imię i nazwisko:.......................................................................................................................
telefon kontaktowy........................................................................................................................
adres do korespondencji:...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
e-mail:...........................................................................................................................................
* kartę zgłoszenia należy wypełnić, podpisać własnoręcznie. Skan karty zgłoszeniowej należy
nadesłać wraz z nagraniem.
** niepotrzebne skreślić

Załącznik 2
FORMULARZE ZGODY
Konkurs piosenki świątecznej
Imię i nazwisko
uczestnika:.....................................................................................................................................
Imię i nazwisko rodziców / opiekunów
prawnych*....................................................................................................
Czytelny podpis rodziców/opiekunów
prawnych*.....................................................................................................
Zgoda na udział w konkursie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie piosenki świątecznej
organizowanym przez Społeczną Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego w
Szprotawie.

................................................................................
Miejscowość, data, podpis rodzica/prawnego opiekuna
Załącznik 3

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka poprzez umieszczenie
nadesłanych nagrań oraz zdjęć wykonanych w czasie trwania konkursu: na stronie
internetowej szkoły, portalach społecznościowych, kanale YouTube oraz prasie w celu
informacji o konkursie oraz promocji Szkoły. Oświadczam również, iż uzyskałem/-am zgodę
wszystkich osób znajdujących się na nadesłanym filmie na publikację ich wizerunku.

.....................................................................................
Miejscowość, data, podpis rodzica/prawnego opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do
konkursu piosenki świątecznej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016), w zakresie koniecznym do
prawidłowego przeprowadzenia konkursu tj. naboru wykonań, zgłoszeń, dokonania oceny,
przyznania i przekazania nagród oraz publikacji informacji o autorach i wynikach konkursu.

...................................................................................................
Miejscowość, data, podpis rodzica/prawnego opiekuna

* niepotrzebne skreślić

