
I Językowy Konkurs Piosenki Filmowej 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU: 

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. E. Plater w Sosnowcu,  

ul. Parkowa 1.  

 

II. CELE KONKURSU:  

 Rozbudzanie wrażliwości estetycznej wśród młodzieży, 

 Umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych uczniów oraz dorobku 

artystycznego, 

 Popularyzacja piosenek z filmów, 

 Promowanie nauki języków obcych poprzez piosenki, 

 Utrwalenie i wzbogacenie leksyki, 

 Praca nad poprawną wymową, 

 Przezwyciężenie tremy i stresu, praktykowanie umiejętności zachowywania się na 

scenie. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas ósmych szkół podstawowych z Sosnowca 

oraz miast ościennych.  

2. Akceptowane są tylko wystąpienia solo.   

3. Uczestnik konkursu musi nagrać maksymalnie dwuminutowy fragment piosenki filmowej 

wybranej i zaśpiewanej przez niego. Fragment piosenki filmowej może być zaśpiewany w 

następujących językach: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski.  

4. Z każdej szkoły maksymalnie może zgłosić się 5 uczestników (niezależnie z jakiego 

języka).  

5. Jeden wybrany nauczyciel z danej szkoły (opiekun wybranych uczniów) przesyła w 

nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2022 roku skan wypełnionej zbiorczej karty 

zgłoszenia uczestników, zgody rodziców prawnych / opiekunów oraz filmików z nagraniami 

uczniów na adres: piosenkafilmowa.2loplater@gmail.com  W temacie wiadomości należy 

wpisać nazwę szkoły uczestników. Zarówno kartę zgłoszenia uczestników jak i zgodę 
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rodziców prawnych / opiekunów będzie można pobrać ze strony internetowej 

http://plater.edu.pl/liceum/ w zakładce „aktualności”.  

6. Dokumenty niewłaściwie wypełnione, niepodpisane lub dostarczone po terminie nie będą 

brane pod uwagę. 

7. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.  

8. Na początku nagrania każdy uczestnik jest zobowiązany aby podać swoje imię i nazwisko, 

nazwę szkoły, którą reprezentuje, klasę, do której uczęszcza, a także nazwę piosenki 

filmowej wraz z wykonawcą.  

9. Po zgłoszeniu się do konkursu uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru.  

10. Uczestnicy muszą znać na pamięć i rozumieć słowa piosenki.  

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAGRANIA: 

1. Uczestnik zobowiązany jest do przesłania pliku wideo, na którym będzie widoczna jego 

osoba.  

2. Nagranie konkursowe musi być przesłane w postaci jednego ujęcia bez montażu audio-

wideo oraz warunkach domowych. Warunki studyjne nie będą brane pod uwagę.  

3. Filmy mogą być nagrane powszechnie dostępnym sprzętem np. telefon, tablet, kamera, 

aparat.  

4. Łączny czas trwania nagrania nie może przekroczyć 2 minut.   

5. Podkładem muzycznym podczas finałowych przesłuchań konkursowych może być 

akompaniament własny, bądź nagranie instrumentalne na płycie CD, DVD albo PenDrivie.  

6. Uczestnik wykonuje wybrany przez siebie fragment piosenki filmowej w jednym z wyżej 

wymienionych języków.  

 

V. KRYTERIA OCENY: 

Jury będzie oceniać według następujących kryteriów:  

Językowe:  

 Słownictwo: poziom językowy, znajomość słownictwa występującego w tekście.  

 Poprawność wymowy w danym języku 

 Poprawność gramatyczna 

Muzyczne:  

 Dobór repertuaru 

 Indywidualność artystyczna 
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 Prezentacja umiejętności wokalnych  

 Muzykalność, dykcja, intonacja, emisja głosu i interpretacja 

 Ogólny wyraz artystyczno-estetyczny 

Decyzje Jury są ostateczne.  

 

VI. FINAŁ KONKURSU: 

1. Po przeanalizowaniu przez Jury nadesłanych nagrań, 10 najlepszych uczestników zostanie 

wybranych i zaproszonych na zaśpiewanie piosenki filmowej w całości do  

II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Emilii Plater w Sosnowcu.  

2. Szkoły, których uczestnicy zostaną zakwalifikowani do finału, będą poinformowane o 

terminie rozstrzygnięcia konkursu drogą elektroniczną bądź telefoniczną.  

3. Zakłada się przyznanie nagród rzeczowych laureatom pierwszych trzech miejsc oraz dwóch 

nagród pocieszenia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.  

4. Finałowe wystąpienia będą oceniane przez jury w skład którego będą wchodzić 

organizatorzy konkursu oraz nauczyciele języków obcych.  

5. Lista zwycięzców oraz sprawozdanie z imprezy zostanie zamieszczone na stronie 

internetowej szkoły.  

6. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:  

Pan dr Mateusz Ostalak – nauczyciel języka angielskiego 

Pani mgr Anna Rakowska – nauczyciel języka angielskiego 

Pani mgr Małgorzata Kukulska – nauczyciel języka angielskiego 

Pani mgr Agnieszka Banatowska – nauczyciel języka angielskiego 

 

VII. INFORMACJE POZOSTAŁE: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany oraz 

informacje dot. Konkursu publikowane będą na stronie internetowej 

http://plater.edu.pl/liceum/ i profilu Facebook Organizatora. 

2. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji 

rozstrzyga organizator.  

 

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków oraz z 

wyrażeniem zgody przez uczestników i opiekunów na przetwarzanie przekazanych  danych 

osobowych    w celu organizacji przedsięwzięcia. 
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Administratorem Państwa danych osobowych będzie II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi 

 im. E. Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1  

 

 

 

 

 


