
 
Zespół Językowy Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 

zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału 
   w szkolnym konkursie piosenki  obcojęzycznej „You can sing” - 11.05.2016r. 

 
 

1. Cele Konkursu: 
 popularyzacja piosenki obcojęzycznej wśród dzieci i młodzieży; 
 doskonalenie umiejętności językowych uczniów; 
 inspirowanie uczniów do twórczości;  
 wymiana pomysłów i doświadczeń. 

 
2. Regulamin: 
1. Konkurs pod nazwą „You can sing” jest imprezą edukacyjną przeznaczoną dla uczniów uczących się  

języków obcych. 
2. W konkursie mogą wziąć udział indywidualni wykonawcy oraz zespoły (liczba osób w zespole  

nie powinna przekraczać 6 osób). 
3. Każdy wykonawca/zespół prezentuje jeden utwór muzyczny w języku obcym. 
4. Wykonawcy przygotowują podkład muzyczny we własnym zakresie (akustyczny lub „karaoke”).  
5. Podkład muzyczny typu „karaoke” powinien być z minimalną ilością nagranego wokalu (np. chórek) 

nagrany w formacie mp3. 
6. Wykonawcy zobowiązani są do zgłoszenia chęci uczestnictwa do 06.05.2016 r. w konkursie na karcie  

zgłoszeniowej zawierającej następujące dane: 
- imię i nazwisko wykonawcy, 
- nazwa zespołu, 
- ilość osób w zespole, 
- kategoria (Solówki i Zespoły), 
- tytuł piosenki, oryginalny wykonawca, 
- typ akompaniamentu (akustyczny lub „karaoke”). 

7. Najpóźniej do 06.05.2016 r. uczestnicy konkursu zobowiązani są do dostarczenia organizatorowi  
konkursu podkładu muzycznego w formacie mp3. Podkład można dostarczyć na nośniku elektronicznym. 

8. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za prawa autorskie utworów wykonywanych  
przez uczestników konkursu. 

9. Każda klasa typuje trzy osoby, które będą oceniały uczestników. 
10. W składzie reprezentacji klasy nie może być osoby biorącej udział w konkursie. 
11. Uczniowie przygotowują się do konkursu bez pomocy nauczycieli. 

 
3. Kryteria oceny: 
 poprawność językowa wykonanych utworów; 
 stopień trudności utworów; 
 poprawność wykonania, aranżacja, walory głosowe; 
 poziom warsztatu techniczno-muzycznego wykonawcy; 
 własna interpretacja utworu; 
 ogólny wyraz artystyczny; 
 w przypadku własnej kompozycji - spójność muzyki z tekstem. 
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