
XIII MIĘDZYPOWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 

 

Organizatorzy: 

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku. 

 

Data i miejsce imprezy: 

12 marca 2020 r., godz. 9.00 Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w 

Leżajsku ul. Mickiewicza 67, 37-300 Leżajsk 

 

Cele: 

1. Wzbudzenie wśród młodzieży zainteresowania kulturą innych krajów. 

2.  Upowszechnianie kultury obcych krajów. 

3.  Stworzenie młodzieży możliwości zaprezentowania swoich talentów muzycznych i 

wokalnych. 

4. Zaproponowanie nowych możliwości edukacji w zakresie języków obcych poprzez muzykę 

i teksty obcojęzyczne. 

 

 

Zasady udziału: 

1. Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół podstawowych (klasy 6-8) 

i ponadgimnazjalnych. 

2. Piosenki będą prezentowane w wybranym języku obcym. 

3. Młodzież zaprezentuje się w dwóch kategoriach: soliści oraz zespoły (maksymalnie 5 osób). 

4. Ta sama osoba nie może występować w dwóch kategoriach, czyli jako solista i jako członek 

zespołu. 

5. Każdy z uczestników (solista lub zespół) ma możliwość zaprezentowania tylko jednej 

piosenki w jednym z wybranych języków obcych w ograniczeniu czasowym max 5 minut. 

6. Utwór można wykonywać zarówno z własnym akompaniamentem (własne instrumenty), jak 

i z podkładem - na karcie zgłoszeń prosimy o podanie informacji na ten temat (organizatorzy 

zapewniają profesjonalne nagłośnienie). 

7. Podkład muzyczny w formacie mp3 (bez ścieżki wokalnej), należy przesłać wraz z kartą 

zgłoszenia, na podany adres e-mail. 

8. Jedna szkołę może reprezentować maksymalnie trzech wykonawców. 

 

 



Kategorie: 

Występy będą oceniane w następujących kategoriach: 

1. Szkoły podstawowe: a) Soliści b) Zespoły (maksymalnie 5 osób) 

2. Szkoły ponadgimnazjalne: a) Soliści b) Zespoły (maksymalnie 5 osób) 

3. Przez solistę rozumie się wykonawcę, który sam wykonuje utwór. Organizatorzy zezwalają, 

aby soliście akompaniowała osoba grająca na instrumencie, jednak w przypadku wygranej, nagrodę 

otrzymuje tylko solista. 

4. Nauczyciel nie może akompaniować ani uczestniczyć w występie zespołu.     

 

Jury: 

Uczestnicy będą oceniani przez jury powołane przez organizatorów, w którego skład będą 

wchodzili m in. lektorzy języków obcych oraz specjaliści w dziedzinie muzyki. 

 

Kryteria oceny: 

1. Dobór repertuaru 

2. Walory głosowe 

3. Interpretacja 

4. Muzykalność 

5. Ogólny wyraz artystyczny 

 

Nagrody: 

Jury przyzna nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii. 

 

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia do XIV Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej będą przyjmowane na 

załączonym formularzu zgłoszeń, który należy przesyłać pocztą lub drogą e-mailową w terminie do 

05 marca 2020 roku: 

– mailem: angliscizstlezajsk@onet.pl 

– faksem pod numer 0172406108 

– pocztą na adres: Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku, ul Mickiewicza 67, 37-300 Leżajsk 

z dopiskiem „Festiwal Piosenki Obcojęzycznej” 

 

Lista uczestników i harmonogram występów zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

szkoły w terminie do 09 marca 2020r. 

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel: 504130716 



Uwaga: W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie uprzejmie prosimy o jak najszybsze 

powiadomienie organizatorów. 

 

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu XIVMiędzypowiatowego 

Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu. O ewentualnych zmianach uczestnicy 

zostaną poinformowani drogą mailową. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół 

Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku - Halina Samko z siedzibą: ul. Mickiewicza 67, 37- 

300 Leżajsk, tel. 17/240 61 07; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod@starostwo.lezajsk.pl; 

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i 

realizacji konkursu; 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych dla celów udziału w konkursie oraz na publikację imienia i nazwiska, a także wizerunku 

– celem ogłoszenia wyników konkursu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej określonych celów; 

6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do udziału w konkursie – bez 

podania danych osobowych nie jest możliwy udział w konkursie. 

 

 

 

 

 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

XIII MIĘDZYPOWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU 

KATEGORIA – SOLIŚCI   

Proszę wypełnić pismem drukowanym 

 

Imię i nazwisko 

wykonawcy:……………………………………………………………………………………………

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

Nazwa i adres 

szkoły: …………………………………………………………………………………………………

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

Repertuar (tytuł utworu, 

język): ……………………………………………………………………………………………….

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

Uwagi do 

organizatorów: ………………………………………………………………………………………

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

Imię i nazwisko 

opiekuna: …………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail opiekuna, tel. kontaktowy : ………………………………………………………….. 

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

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

 

………………………………. 

Podpis osoby zgłaszającej 

 

 



 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

XIII MIĘDZYPOWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU 

 KATEGORIA –ZESPOŁY 

Proszę wypełnić pismem drukowanym 

 

Imiona i nazwiska wykonawców: 

1. ……………………………………………………………………………………………..…….…

2. ……………………………………………………………………………………………..……. 

3. ……………………………………………………………………………………………..…….… 

4. ……………………………………………………………………………………………..…….…

5. ……………………………………………………………………………………………..…….…

Nazwa i adres 

szkoły: ……………………………………………………………………………………………..…

Repertuar (tytuł utworu, 

język): ……………………………………………………………………………………………….

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

 

uwagi do organizatorów: …………………………………………………………………..…… 

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

 

Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………………………………… 

 

Adres e-mail opiekuna, tel. kontaktowy : ……………………………………………………… 

 

 

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

Podpis osoby zgłaszającej 


