
 

 

 

 

 
  REGULAMIN XVII POWIATOWEGO PRZEGLĄDU                                                         

PIOSENKI ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ    
 

  

Zespół Szkół Publicznych w Jabłowie zaprasza do udziału w XVII Powiatowym Przeglądzie Piosenki 

Angielskiej i Niemieckiej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Powiatu Starogardzkiego.  
Celem Przeglądu jest doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz rozwijanie 

zainteresowań wokalno – muzycznych uczniów.  

1. Przegląd ma charakter konkursu, który wyłoni laureata każdej kategorii.  

2. Uczniowie występują w następujących kategoriach wiekowych:  

• klasy I – III szkoły podstawowej,  

• klasy IV – VI szkoły podstawowej,  

• gimnazjum.  

3. W poszczególnych grupach wiekowych i w wybranym języku szkołę reprezentować może solista  

lub zespół (maksymalnie trzyosobowy).  

4. Wykonawcy prezentują piosenkę w języku, którego uczą się na zajęciach w szkole (możliwe jest 

wytypowanie dwóch reprezentacji: w języku angielskim i niemieckim). Materiał muzyczny nie może 
przekraczać możliwości wokalnych uczniów. (maksymalny czas trwania otworu: 3 minuty). 

5. Opiekunowie uczniów uczestniczących w Przeglądzie przygotowują akompaniament we własnych 
zakresie. Organizator zapewnia możliwość korzystania ze środków przekazu (płyt CD, plików MP3 – z 

zaznaczeniem kategorii i szkoły) potrzebnych do odtworzenia akompaniamentu. Mile widziany 
akompaniament wykonany „na żywo” przez uczniów.  

6. Występy wykonawców oceniać będzie niezależne jury, które weźmie pod uwagę przede wszystkim:  

• poprawność językową  

• dobór repertuaru  

• umiejętności wokalne wykonawców (poczucie rytmu, warunki głosowe, intonacja)  

• interpretację wykonywanych utworów 

• ogólny wyraz artystyczny.  

7. Jury wyłoni laureatów każdej kategorii wiekowej.  Werdykt jury jest ostateczny.  

8. Nagrody:  

• wszyscy uczniowie otrzymają dyplom za udział w Przeglądzie,  

• w każdej kategorii wiekowej nagrodzeni zostaną zdobywcy pierwszych trzech miejsc,  

9. Przeglądowi będą towarzyszyć „konkursy językowe”, do udziału w których zapraszamy jego 

uczestników, których obowiązuje znajomość tekstu wykonywanej piosenki na Przeglądzie oraz jej 

tłumaczenie na język polski.  

10. Zgłoszenia należy wypełnić na stronie internetowej naszej szkoły www.zspjablowo.pl  
w terminie do 10.05.2017 r. 

11. Przegląd odbędzie się 17.05.2017 r. o godz. 11:30 w ZSP w Jabłowie.  

12. W Powiatowym Przeglądzie Piosenki Angielskiej i Niemieckiej nie mogą brać udziału zwycięzcy swoich 
kategorii wiekowych oraz zdobywcy nagród specjalnych z poprzednich edycji Przeglądu.  

 

 

ZAPRASZAMY ☺  
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www.zspjablowo.pl   

Zespół Szkół Publicznych w Jabłowie   
ul. Szkolna 5  

  t el:  
  58  562 16  26 

  e - mail:  szkola.jablowo@interia.pl   

https://goo.gl/forms/TVzFEtX9Euxxyj4N2

