
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach zaprasza do wzięcia udziału  

 
w III Powiatowym Festiwalu Piosenki Angielskiej „Just SING!” 

 
dla uczniów szkół podstawowych powiatu wodzisławskiego 

 

 
Zgłoszenia do Festiwalu: od 25 do 30 kwietnia 2022 r. 

 
 
 

Cele konkursu: 
 
 

⚫ Prezentacja i promocja umiejętności artystycznych uczniów,  
⚫ Promowanie śpiewania piosenek w języku angielskim, 
⚫ Nauczanie języków obcych poprzez muzykę. 

 

 
Zasady konkursu: 

 

1. Festiwal jest powszechnie dostępny i bezpłatny.  

2. Festiwal jest festiwalem na szczeblu powiatowym.  

3. Festiwal adresowany jest do uczniów klas 4 – 8 szkoły podstawowej powiatu wodzisławskiego.  

4. W Festiwalu mogą brać udział uczniowie ZSP Łaziska oraz innych szkół powiatu.  

5. Każda szkoła może zgłosić do Festiwalu jednego solistę w każdej kategorii po uprzednim 

przeprowadzeniu eliminacji szkolnych (w przypadku, gdy szkoła nie ma po jednym reprezentancie                 

z każdej kategorii – istnieje możliwość zgłoszenia dwóch solistów z jednej kategorii).  

6. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją jego Regulaminu oraz zgłoszeniem Festiwalu                 

do listy Konkursów Kuratoryjnych. 

 
7. W Festiwalu biorą udział SOLIŚCI w dwóch kategoriach: klasy 4-6 oraz klasy 7-8.  

 
8. Wykonawcy prezentują jeden utwór w języku angielskim, którego tematyka jest dowolna, jednak nie może 

zawierać treści obraźliwych i wulgarnych.  

9. Wykonywany utwór muzyczny nie może przekroczyć 3 minut.  

10. Plik wideo należy przesłać mailem (jako załącznik) wraz ze zgłoszeniem uczniów. Niedozwolone są podkłady 

muzyczne ze słowami piosenek. 

11. Za eliminacje na etapie szkolnym odpowiada nauczyciel – opiekun zgłaszający uczniów do Festiwalu.  

12. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną po wypełnieniu formularza zgłoszenia udziału oraz zgody               

i przesłaniu go na adres mailowy: k.klosek@zsplaziska.edu.godow.pl  
Jeśli wystąpi problem z przesłaniem pliku, to można go udostępnić za pomocą OneDrive.  

mailto:k.klosek@zsplaziska.edu.godow.pl


 
13. Kryteria oceny: 

• poprawność językowa, 

• dobór repertuaru do wieku uczestnika, 

• ekspresja muzyczna (dynamika wykonania, modulacja głosu), 

• emisja głosu, intonacja (czystość dźwięku), 

• wrażenia artystyczne, 

• walory sceniczno – aktorskie. 

 

14.  Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 31 maja 2022r. na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach: https://zsp-
laziska.godow.pl/   
 

15.  Dla zdobywców I, II i III miejsca (możliwe są miejsca ex aequo) przewidziano dyplomy oraz nagrody, które 
zostaną dostarczone do szkół nagrodzonych oraz wyróżnionych uczestników w terminie do końca danego roku 
szkolnego. 
 

16.  Decyzja JURY jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.  
 

17. Festiwal objęty jest patronatem Wójta Gminy Godów oraz Powiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.  

 
 
 
Organizator: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach 
                          ul.  Powstańców Śląskich 151, 44-340 Łaziska 
                           
 
 
Osoba kontaktowa:  Weronika Wnuk – Czerwicka    mail: w.wnukczerwicka@zsplaziska.edu.godow.pl 
                                   Krzysztof Kłosek   mail: k.klosek@zsplaziska.edu.godow.pl 

 
 

 

 

 

 

 

                          Zapraszamy do wzięcia udziału! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zsp-laziska.godow.pl/
https://zsp-laziska.godow.pl/


 

KARTA ZGŁOSZENIA 
III Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej Just SING! 

16 - 20 maja 2022r.  

 
Kategoria wiekowa (właściwe zakreślić i wypełnić): 

• Klasy 4 – 6: 

 

Imię i nazwisko SOLISTY: .................................................................................................................... 

Klasa: ……………… 

Pełna nazwa i adres szkoły: 

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

Telefon szkoły: ………………………….. 

Mail szkoły: …………………………………………………… 

 

• Klasy 7 – 8: 

 

Imię i nazwisko SOLISTY: .................................................................................................................... 

Klasa: ……………… 

Pełna nazwa i adres szkoły: 

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

Telefon szkoły: ………………………….. 

Mail szkoły: …………………………………………………… 

 

 

 

Dane opiekuna/nauczyciela/instruktora zgłaszającego wykonawców: 

1. Imię i Nazwisko: .......................................................................................... 

2. Kontakt: telefon: ................................................................. 

  adres e-mail: ...................................................... 

 

Dane dotyczące występu: 

1. Utwór prezentowany podczas przesłuchań konkursowych: 

- tytuł piosenki: ............................................................................................................. ......................................... 

- wykonawca utworu w oryginale: ................................................................................................................ 

- czas trwania utworu: .................................... 

2. Rodzaj akompaniamentu (właściwe podkreślić): 

• półplayback (podkład MP3) 

• własny, jaki: ............................................................................................................... ............................... 

• a’cappella 

 
 
..............................................................     ................................................................           

podpis opiekuna/nauczyciela/instruktora 
zgłaszającego wykonawców                                                 pieczątka i podpis placówki delegującej 

 

 

 



ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA  

w III Powiatowym Festiwalu Piosenki Angielskiej „Just SING!” 

 

Ja,  ……………………….……………………….. ,  ……………………………………………………..  
          (czytelnie imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                     (czytelnie imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem III Powiatowego Festiwalu Piosenki Angielskiej 

„Just SING!” którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach 

ul.  Powstańców Śląskich 151, 44-340 Łaziska dostępnym na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 

Mikołaja Kopernika w Łaziskach oraz PODN w Wodzisławiu Śląskim. 

 

i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………. 
                                                                       (imię i nazwisko dziecka) 

 

w Festiwalu na warunkach określonych w regulaminie. 

 

…………………………………………                            ………………………………………….. 
                miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                     

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

                                                                             podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, a po 25 maja 2018 r. art. 6 Rozporządzenia 

Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO): 

oświadczam, 

że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/mojej córki 

 

………………………………………………………………………..…… 

do celów III Powiatowego Festiwalu Piosenki Angielskiej „Just SING!” . Zakres zgody obejmuje: prezentację 

wyników, zdjęć, filmów relacjonujących przebieg Festiwalu na stronie internetowej SP w Łaziskach. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko  

i wyłącznie w celu promocji konkursu. 

 

 

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

                     (czytelnie imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                              (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

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

                      (czytelnie imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)                           (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


