
XVI POWIATOWY FESTIWAL  PIOSENKI  EUROPEJSKIEJ  

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY KONOPISKA  

mgra inż. JERZEGO ŻURKA 

 

 

 

Cele edukacyjne i wychowawcze Festiwalu: 

  1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. 

   2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki. 

  3. Promowanie aktywności twórczej wśród młodzieży. 

 

REGULAMIN 

 

1. Po raz szesnasty Powiatowy Festiwal Piosenki Europejskiej organizowany jest przez 

Szkołę Podstawową  im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach pod patronatem 

 Wójta Gminy Konopiska mgra inż. Jerzego Żurka 

 

2. W roku szkolnym 2020/2021 Festiwal odbędzie się w formie wirtualnej. 

 

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: 

 - szkoła podstawowa klasy 1- 4 

- szkoła podstawowa klasy 5 - 8  

 

4. Motywem przewodnim  XVI Powiatowego Festiwalu Piosenki Europejskiej jest tytuł : 

„Love is all around” z okazji Dnia Zakochanych. Piosenki powinny być o tematyce 

miłości, śpiewane w językach europejskich (oprócz języka polskiego). 

 

5. W konkursie może wziąć  udział maksymalnie dwóch uczestników w każdej kategorii 

wiekowej. 

 

6. Dopuszczalne są tylko występy solowe. 

 

7. Uczestnik nagrywa swój występ (tylko jedna piosenka) i przesyła go w pliku filmowym 

(.mp4) na adres zskonopiska@gmail.com do dnia 15.02.2021r. 

 

mailto:zskonopiska@gmail.com


8. Wraz z nagraniem występu uczestnik  przesyła wypełnioną kartę zgłoszenia do 

konkursu oraz wypełnioną i podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na 

publikację wizerunku i danych osobowych. 

 

 

9. Podkładem muzycznym podczas nagrania konkursowego może być akompaniament 

bądź nagranie  instrumentalne  (niedopuszczalne są nagrane partie wokalne drugiego 

głosu oraz chórków). 

 

10. Każdy uczestnik konkursu zaprezentuje jeden utwór w języku obcym (oprócz języka 

polskiego). 

 

11. Z każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody I, II i III miejsce. 

(Jest to konkurs kuratoryjny, dlatego za I miejsce uczniowie otrzymują punkty na 

świadectwo potrzebne przy rekrutacji do szkół średnich). 

 

12. Jurorzy oceniający wykonawców będą brać pod uwagę: 

          • dobór repertuaru (odpowiedni do wieku wykonawcy) i stronę muzyczną 

(opracowanie i stopień trudności wykonywanego utworu),  

          • poprawność językową, 

          • ogólne wrażenie artystyczne 

 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania nagrań 

 i zdjęć  konkursowych  w Internecie. 

 

14.  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Szkoły Podstawowej w 

Konopiskach (zskonopiska.pl) nie później jak do 22.02.2021r. a dyplomy i nagrody 

zostaną wysłane pocztą na adres szkoły uczestnika. 

 

 

Zespół Lingwistyczny 

  



 
Pieczątka instytucji 

 

XVI Powiatowy  Festiwal  

Piosenki Europejskiej 
 

KARTA  ZGŁOSZENIA  

 

1. Imię i nazwisko wykonawcy: 

2.  Adres szkoły:  

3. Klasa i wiek uczestnika: 

4. Tytuł piosenki : 

5. Imię i nazwisko osoby przygotowującej: 

6. Kontakt z opiekunem (telefon, e-mail): 

 

 

 

                                                            Podpis dyrektora placówki lub opiekuna: 

  



 

………………………………………………………………………… 
(miejscowość, data) 

Szkoła Podstawowa 

im. Henryka Sienkiewicza 

w Konopiskach 

ul. Sportowa 7 

42-274 Konopiska 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki 

………………………………………………….. przez Szkołę Podstawową w Konopiskach, 

w ramach uczestnictwa w XVI Powiatowym Festiwalu Piosenki Europejskiej. 

……………………….………………… 
czytelny podpis rodzica 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Udzielam Szkole Podstawowej w Konopiskach nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa 

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i nagrania  z wizerunkiem mojego syna/córki 

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

przesłanego w formacie mp4 na potrzeby XVI Festiwalu Piosenki Europejskiej  zgodnie z 

ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1191).  

Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć i występu na stronie internetowej szkoły i gminy 

Konopiska, w gazetach, czasopismach, folderach promujących szkołę oraz o nim 

informujących. 

……………………….………………… 
czytelny podpis rodzica 

 

 
 

 

 

 


