
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ 

CHRISTMAS SONG AND CAROL CONTEST 2023 

 
 
I. Organizator : 
Szkoła Podstawowa nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu. 
 
II. Cele konkursu: 
– rozwijanie umiejętności językowych uczniów; 
– rozwijanie twórczości artystycznej w nawiązaniu do twórczości patrona szkoły 
Wojciecha Bogusławskiego; 
– motywowanie  do nauki języków obcych i języka ojczystego w ciekawy 
i przyjemny sposób; 
– propagowanie nauki języków obcych poprzez edukację muzyczną; 
– przezwyciężanie stresu oraz tremy związanej z występem publicznym; 
– kształtowanie umiejętności autoprezentacji; 
– popularyzowanie kultury krajów europejskich. 
 
III. Miejsce : Szkoła Podstawowa nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego Poznań, 
ul. Boranta 2 

Termin: 27 stycznia 2023r. 
 
IV. Zasady uczestnictwa: 
1. Adresatami konkursu są uczniowie klas I-VIII SP 60 w Poznaniu. 
2. Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym udział biorą soliści lub 
zespoły ( max.3 osoby ). 
3. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie jednej piosenki 
świątecznej/ kolędy w wybranym języku. 
4. Wykonawcy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: 

• uczniowie klas I – IV 

• uczniowie klas V – VIII 



 

 
5. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia podkładu muzycznego 
organizatorom ( tylko ścieżki dźwiękowej ) na nośniku ( pendrive )                          
do 24.01.2023 r. 
6. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie. 
7. Prezentacja jednego uczestnika nie powinna trwać dłużej niż 6 minut. 
8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za prawa autorskie 
prezentowanych utworów. 
9. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są drogą elektroniczną 
w nieprzekraczalnym terminie do 23 stycznia 2023r. 
 
LINK DO ZGŁOSZENIA : 
 
https://tiny.pl/w167g  
 
10. Po zakończeniu rejestracji ( do dnia 23 stycznia ) uczestnicy zobowiązani są 
dostarczyć organizatorom zgody rodzica / opiekuna prawnego na udział w 
konkursie, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku. 
Zgody dostępne u nauczycieli języków obcych. 
11. Oceny prezentowanych utworów dokona jury powołane przez organizatora. 
 
V. Podczas konkursu ocenie podlegają: 

• interpretacja wokalna utworu; 

• ogólny wyraz artystyczny ( choreografia, kostiumy ). 
 
VI.  Nagrody: 
 

• uczestnicy rywalizować będą o nagrodę rzeczową w swojej kategorii 
wiekowej; 

• każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa oraz pochwałę; 

• jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych. 
 
Zapoznanie się i akceptacja wszystkich punktów powyższego regulaminu 
jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 
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