
                                                    

 

 

 

                                              
                             

Zadanie publiczne: WOJEWÓDZKI  FESTIWAL   PIOSENKI  ANGLOJĘZYCZNEJ 
           - IV EDYCJA „SONGOWANIE 2019”  

 
Zadanie wspierane przez Województwo Świętokrzyskie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku 

Zadanie wspierane przez Gminę Klimontów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2019 rok 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

na 

WOJEWÓDZKI  FESTIWAL   PIOSENKI  ANGLOJĘZYCZNEJ   
- IV EDYCJA „SONGOWANIE 2019” 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Imię i nazwisko uczestnika, kategoria wiekowa  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Telefon kontaktowy i adres e-mail zgłaszającego /opiekuna 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                  Nazwa szkoły/instytucji                       Tytuł piosenki 

 

 

Oświadczenie o akceptacji regulaminu konkursu: 

Akceptuję warunki uczestnictwa w konkursie ustalone w Regulaminie konkursu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Klimontowskie Stowarzyszenie , ,Zawsze 

Razem” w celach rekrutacyjnych i marketingowych  ( zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. 

Z 1997 Nr 133 poz. 883) oraz na wykorzystywanie fotografii i wideo z wizerunkiem mojego 

dziecka/uczestnika konkursu wykonanych podczas realizacji projektu  w celach informacyjnych i 

marketingowych w ramach projektów. 

 Zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze do i z miejsca spotkania.  

 

 

 

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

Podpis uczestnika 

 

 

 

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

                                                                  Podpis rodzica/opiekuna 



                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

REGULAMIN 
 

WOJEWÓDZKIEGO  FESTIWALU  PIOSENKI  ANGLOJĘZYCZNEJ 

IV EDYCJA „SONGOWANIE 2019” 
Zadanie wspierane przez Województwo Świętokrzyskie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku 

Zadanie wspierane przez Gminę Klimontów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2019 rok 

 

 Czas i miejsce: 

Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie 

ul. Krakowska 27-640 Klimontów 

2 czerwca  2019 r. godz.  10.00   

 

Cele festiwalu:   

- uwrażliwianie na piękno twórczości artystycznej  

 - kształcenie sprawności płynnego posługiwania się językiem angielskim 

 - popularyzacja śpiewu wśród dzieci i młodzieży 

 - samokształcenie muzyczne, sprawdzenie siebie 

 - ujawnienie i promowanie młodych talentów 

Adresaci konkursu: 

Zadanie kierowane jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, 

dorosłych mieszkańców województwa świętokrzyskiego, którzy kochają śpiew.  

Projekt zakłada uczestnictwo 32 solistów w 4 kategoriach. 

Liczba uczestników jest ograniczona– decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zasady uczestnictwa: 

1.  W konkursie mogą uczestniczyć soliści w następujących kategoriach wiekowych: 

Kategoria I- soliści do lat 9. 

Kategoria II- soliści od 10 do 15 lat.  

Kategoria III- soliści od 16 do 20 lat. 

Kategoria IV- soliści powyżej 20 lat.  

2. Każdy uczestnik prezentuje jeden utwór. 



                                                    

 

 

 

Organizator:   Klimontowskie Stowarzyszenie ,, Zawsze razem’’ 

                           Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Ossolińskiego w Klimontowie 

Odpowiedzialna -  Aneta Kwiecień  telefon  665 582 641       akmm74@interia.pl    

                              - Anna Bzdyra  telefon 725 501 968 

 

Repertuar: 

Utwory w języku angielskim. Niedopuszczalne są występy wieloosobowe, chórki, zespoły choreograficzne etc. Mile 

widziane wszelkie rekwizyty, kostiumy i charakteryzacja uświetniające występy solistów. 

Czas prezentacji: 5 minut (maksymalnie) 

7. Kryteria oceny: 

- wykonanie utworu (dykcja, intonacja) 

- dobór repertuaru 

- ogólny wyraz artystyczny 

- prezentacja utworu 

- opracowanie muzyczne 

8. Organizatorzy zapewniają: 

- nagłośnienie 

- nagrody, statuetki  i dyplomy  

- poczęstunek 

9. Sprawy organizacyjne: 

- płyta z podkładem muzycznym powinna być dobrej jakości, na płycie  może znajdować się tylko piosenka konkursowa  

i należy  ją oddać w terminie (radzimy przygotować płytę zapasową) 

- kolejność prezentacji ustala organizator  

- organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu 

- uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrowanie, fotografowanie, rozpowszechnianie konkursu 

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do drobnych poprawek/zmian w regulaminie konkursu 

10. Zgłoszenie: 

Zgłoszenie do udziału w festiwalu wraz z płytą należy przesłać do 20 maja 2019r.  

na adres: 

                      Klimontowskie Stowarzyszenie ,, Zawsze Razem’’ 

                     ul. Gęsia 32   27-640 Klimontów  lub 

 adres e-mail  stowarzyszeniezawszerazem2014@gmail.com 

                   

Ewentualne pytania prosimy kierować pod numer    665582641, 505484509 
 

 

Organizatorzy 


