
 

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 

 

ELTON JOHN  MANIA 

 

 

 

ADRESACI KONKURSU 

1. Konkurs kierowany jest do: 

• uczniów VI, VII i VIII klas szkół podstawowych, 

• uczniów szkół średnich powiatu sierpeckiego i powiatów ościennych.  

2. Każda szkoła może wytypować nie więcej niż trzech uczestników (solista, zespół). 

 

ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy etap odbywa się w szkole uczestnika. 

2. Eliminacje centralne prowadzi komisja oceniająca powołana przez Dyrektora Liceum 

Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu. W skład komisji 

wchodzą: Dyrektor szkoły, nauczyciele języka angielskiego oraz nauczyciele muzyki. 

 

ZASADY OCENIANIA 

1. Uczestnicy konkursu prezentują wybraną piosenkę z repertuaru ELTONA JOHNA  

w czasie nie dłuższym niż 5 minut. 

2. Komisja oceni każdą prezentację pod względem: 

• poprawności językowej, 

• walorów muzyczno-wokalnych, 

• interpretacji wybranych utworów, 

• ogólnego wyrazu artystycznego (mile widziana, charakterystyczna dla piosenkarza 

charakteryzacja). 

3. Uczestnicy konkursu mogą wystąpić solo lub w zespole. 

4. Rodzaj akompaniamentu: 

• podkład muzyczny (pendrive, CD), 

• akompaniament własny, 

• a cappella. 

 

Termin realizacji 

1. Eliminacje pierwszego stopnia odbywają się w szkołach w terminie ustalonym przez 

nauczycieli przygotowujących uczestników do konkursu. 

2. Eliminacje drugiego stopnia prowadzi komisja oceniająca w dniu 18 marca 2020 roku  

o godzinie 10.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego  

w Sierpcu. 

3. Opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie proszeni są o wypełnienie  

i przesłanie zgłoszenia do dnia 10 marca 2020 roku na adres Liceum 

Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu bądź adres mailowy: 

losierpc@losierpc.edu.pl. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do propozycji zmiany repertuaru w  przypadku 

powtarzających się utworów. 

5. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od organizatora konkursu – pani 

Jadwigi Chojnackiej – 502 143 120. 

6. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy udziału, a finaliści i laureaci dyplomy oraz 

nagrody. 



KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 

 ELTON JOHN  MANIA –  SIERPC, 18 MARCA 2020 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika, zespołu, (liczba osób w przypadku zespołu) 
 

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................ 

2. Tytuł wykonywanej piosenki 

 
................................................................................................................................................................................................................ 

3. Czas trwania piosenki  
 

................................................................................................................................................................................................................ 

4. Potrzeby techniczne  
 
................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................ 

5. Nazwa szkoły 
 

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................ 

6. Nazwisko osoby przygotowującej uczestnika 
 
................................................................................................................................................................................................................ 

 

Podpis opiekuna …………………………………………………............................. 

 
 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ  

ELTON JOHN  MANIA 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna* w Konkursie Piosenki 

Obcojęzycznej organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego  

w Sierpcu. Znam i akceptuję zapisy Regulaminu.  

W związku z powyższym wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na: przetwarzanie i udostępnianie 

danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu, publikację wizerunku w postaci zdjęć  

i filmów na stronie internetowej placówki, Facebooku, kronice szkolnej i innych źródłach  

(m.in. prasa) w celu informacji o konkursie*. 

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych uczestników jest Liceum Ogólnokształcące  

im. mjra Henryka Sucharskiego z siedzibą przy ul. Sucharskiego 2 w Sierpcu. Dane nie będą 

udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane podaję 

dobrowolnie i mam świadomość, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści, sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

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

(miejscowość, data)      (czytelny podpis – imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*) 
 

* Niepotrzebne skreślić  


