
I ŚWIĘTOKRZYSKI KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ ATOM 

1. Organizatorem konkursu jest: 

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 

ul. Gagarina 5, 25-018 Kielce 

tel.  tel. 41 36-76-165 

tel./fax 41-36-76-974 

adres e-mail:  sekretariat@slowacki.kielce.eu 

 

2. Formuła konkursu: 

 

- Otwarte przesłuchania konkursowe mające na celu wyłonienie finalistów.  

- Przesłuchania finałowe, podczas których zostaną wyłonieni laureaci konkursu.  

 

3. Cel konkursu:  

 

- popularyzacja muzyki anglojęzycznej 

- popularyzacja języka angielskiego w środowisku młodzieżowym 

- rozwijanie umiejętności językowych 

- promocja talentów wokalnych 

- promocja VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 

 

4. Termin i miejsce konkursu: 

 

- Otwarte przesłuchania konkursowe uczestników odbędą się w dniu 28 maja 2018r. 

(poniedziałek) na terenie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. 

Przesłuchania rozpoczną się o godzinie 14.  

- Lista uczestników, którzy zakwalifikowali się do finału konkursu oraz kolejnośd przesłuchao 

finałowych  ukaże się dnia 28 maja2018r.w godzinach wieczornych na szkolnym fanpage’ u  

na Facebooku.  

- Przesłuchania finałowe odbędą się w dniu 29 maja 2018r. (wtorek) na terenie VI Liceum 

Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Przesłuchania finałowe rozpoczną 

się o godzinie 14. Po przesłuchaniach nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.  

 

5. Warunki uczestnictwa: 

 

- Konkurs ma zasięg wojewódzki. 

- Do udziału w konkursie zapraszamy wyłącznie solistów, uczniów oddziałów gimnazjalnych 

oraz uczniów klas VII,  z Kielc oraz województwa świętokrzyskiego.  

- Do konkursu wykonawcy zgłaszają jeden utwór anglojęzyczny. 

- Jedna instytucja patronująca może zgłosić maksymalnie 3 uczestników.  

- Każdy uczestnik powinien posiadad podkład CD/USB.  Solistom mogą towarzyszyd 

akompaniatorzy – dopuszcza się akompaniament gitary lub pianina. (***instrumenty należy 

zapewnid we własnym zakresie). 

mailto:sekretariat@slowacki.kielce.eu


- Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie skanu karty zgłoszeniowej na adres: 

atom_konkurs@wp.pl(załącznik nr 1) wraz z zawartą tam zgodą na upublicznienie 

wizerunku–w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2018r. Będą przyjmowane tylko 

kompletne zgłoszenia. 

- Do pierwszego etapu przesłuchao zostanie zakwalifikowanych pierwszych 50 zgłoszeo. 

- Kolejnośd przesłuchao konkursowych zostanie opublikowana na szkolnym fanpage’u  na 

Facebooku w dniu 25 maja 2018r. 

7. Komisja Konkursowa. 

Ocenie będą podlegad: 

- walory wokalne i muzykalnośd 
- umiejętności językowe 
- dobór repertuaru pod względem trudności wykonania od strony językowej oraz muzycznej 
- interpretacja utworu  
- ogólny wyraz artystyczny 
 
Wykonawców będzie oceniad Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.  

Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

8.Nagrody. 

W finale konkursu zostanie przyznane: 1,2 i 3 miejsce oraz dwa równorzędne wyróżnienia.  

Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

Lista laureatów zostanie opublikowana na szkolnym fanpage ’u na Facebooku w godzinach 

wieczornych w dniu 29 maja 2018r. 

9. Informacje dodatkowe: 

Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową wraz ze zgodą na upublicznienie wizerunku (zał. nr 
1)można pobrad ze strony internetowej VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w 
Kielcach. http://slowacki.kielce.eu/ 
 
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu, ubezpieczenia i wyżywienia.  
Dokonując zgłoszenia, uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża zgodę 
na zasady konkursu w nim zawarte.  
 
Organizator dopuszcza możliwośd wprowadzenia zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach 
uczestnicy zostaną poinformowani  za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i jest dostępny na stronie internetowej 
http://slowacki.kielce.eu/ 
 

Pytania w sprawie konkursu i przesłuchao prosimy kierowadna adres:  atom_konkurs@wp.pl     

 

http://slowacki.kielce.eu/
http://slowacki.kielce.eu/


Zał. 1  

Karta zgłoszenia 

 

I ŚWIĘTOKRZYSKI KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ ATOM 

[PROSIMY WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM] 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika:  ………………………………………………….. 

2. Data urodzenia:  ……………………………………………………………………. 

3. Adres, telefon, adres e-mail:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Instytucja patronująca: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna, adres e-mail, telefon: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Tytuł utworu, autor tekstu, kompozytor: 

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

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

7. Czas trwania utworu:  …………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Uwagi techniczne:  podkład CD/ USB, akompaniament  ………………………………………………………… 

9. Informacje o wykonawcy *osiągnięcia, zainteresowania+:  

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

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

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

 

***Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku, rejestrowanie występu na 

nośnikach cyfrowych oraz wykorzystanie ich w środkach masowego przekazu do celów 

marketingowych Organizatora konkursu.  

 

    

 

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

               [podpis nauczyciela opiekuna]    [podpis rodzica/ opiekuna prawnego ] 

 

 


