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ORGANIZATOR:	 	 	

Szkoła	Podstawowa	nr	19	im.	Wojciecha	Korfantego		
40-111	Katowice,	ul.	Krzyżowa	12		
tel.:	32	25	02	752,	e-mail:	sp19@sp19.org	

 
Młodzieżowy	Dom	Kultury	w	Zespole	Szkół	i	Placówek	Nr	2		
40-854	Katowice,	ul.	Zarębskiego	2		
tel.:	32	254	76	99,	e-mail:	sp20@o2.pl		
	

	

WSPÓŁORGANIZATOR:		 	

		 Miejski	Dom	Kultury	„Koszutka”	Filia	„Dąb”	w	Katowicach	
	
	

	

HONOROWY	PATRONAT:	
	

							 																	
	
					

				 	
	
	

	

PATRONAT	MEDIALNY:	

	

	
	

	

	

	

	

	

Prezydent	Miasta	Katowice
	  

Dyrektor	Wydziału	Nadzoru	Pedagogicznego 

Polskie	Radio	Katowice 



I. 		CELE:	
	

-		 prezentacja	umiejętności	wokalnych	solistów	i	zespołów	muzycznych,	 	
-		 popularyzowanie	piosenki	anglojęzycznej,	
-		 umożliwienie	twórczej	konfrontacji	wykonawców	i	ich	instruktorów,	
-		 pogłębienie	znajomości	języka	angielskiego	poprzez	alternatywne	formy	edukacji,		
-		 integracja	 młodzieży	 katowickich	 szkół	 ponadpodstawowych,	 uczniów	 klas	 VI-VIII	 szkół	

podstawowych	 oraz	 katowickich	 ośrodków	 kultury,	 poprzez	 rozwijanie	 wrażliwości	 muzycznej	
i	radości	śpiewania.	

	
	
	

II. UCZESTNICY:	

Konkurs	 skierowany	 jest	 do	 uczniów	 katowickich	 szkół	 podstawowych	 klas	 VI	 –	 VIII,	 szkół	
ponadpodstawowych	 i	 wychowanków	 ośrodków	 kultury.	 Uczestnik	 zgłaszający	 się	 do	 konkursu	 musi	
reprezentować	 szkołę/placówkę,	 do	 której	 uczęszcza	 i	 którą	 reprezentuje	 w	 konkursie.	 Zgłoszenia	
indywidualne	nie	będą	przyjmowane.	

Podział	według	kategorii:	

-	soliści,		
-	zespoły	wokalne	(max	10	osób),	
-	zespoły	wokalno-instrumentalne	(max	10	osób).	
	
	

III. 	ZASADY	UCZESTNICTWA:			
	

- kartę	zgłoszenia	należy	przesłać	do	15.04.2023	roku	na	adres	mailowy:	olast1@wp.pl	z	dopiskiem	

(w	tytule	wiadomości):	zgłoszenie	na	Festiwal.	

- przesłuchania	 konkursowe	 odbędą	 się:	 19.04.2023r.	 od	 godz.:	 9:00	 (w	 przypadku	 dużej	 liczby	

zgłoszeń,	organizator	zastrzega	sobie	możliwość	podziału	uczestników	na	2	dni	przesłuchań),		

- po	przesłuchaniach	nastąpi	ogłoszenie	wyników	i	wręczenie	nagród.	 														

Festiwal	odbędzie	się	w	Miejskim	Domu	Kultury	"Koszutka"	Filia	"Dąb"	

	ul.	Krzyżowa	1,	40-111	Katowice	

- Wykonawcy	podczas	przesłuchań	prezentują	jeden	utwór	w	języku	angielskim,	dopasowany	do	wieku	i	

nie	zawierający	obraźliwych	lub	wulgarnych	treści.	Czas	prezentacji	nie	może	przekroczyć	5	minut.																								

- W	 czasie	 festiwalu	 wykonawcy	 występują	 z	 własnym	 akompaniamentem	 (na	 żywo),	 podkładem	

muzycznym	 lub	 wykonują	 utwór	 a	 cappella.	 Podkłady	 muzyczne	 powinny	 być	 zamieszczone	 na	

pendrivie	w	formacie	mp3.	

	

	

	



IV. OCENA	I	NAGRODY:	
Jury	 powołane	przez	 organizatorów,	 składające	 się	 z	 profesjonalnych	muzyków,	wokalistów,	 nauczycieli	

języka	angielskiego	oceniać	będzie:		

- sposób	wykonania	i	interpretację,		

- stopień	trudności	wykonywanych	utworów	i	dobór	repertuaru,	

- ogólny	wyraz	artystyczny,	

- poziom	wokalno-muzyczny	i	poprawność	językową,		

	 	 	 	 	 																																													

Organizator	 zastrzega	 sobie	 prawo	 podziału	 uczestników	 konkursu	 na	 kategorie:	 soliści	 i	zespoły.	 	 Jury	

może	 przyznać	 I,	 II,	 III	miejsce	 i	wyróżnienia.	 	 Laureaci	 I,	 II	 i	 III	miejsca	 otrzymają	 statuetki,	 dyplomy	 i	

nagrody	 rzeczowe,	 zaś	 wyróżnieni	 -	 dyplomy	 pamiątkowe.	 Wszyscy	 uczestnicy	 otrzymają	 dyplomy	 za	

udział	w	konkursie,	a	instruktorzy	podziękowania.	Werdykt	jury	jest	ostateczny.		

Laureaci	I	miejsca	zobowiązani	są	podczas	rozdania	nagród	zaprezentować	utwór	konkursowy!	

	

	

V. PRZEPISY	KOŃCOWE:	
- Udział	w	konkursie	jest	bezpłatny.	

- Organizatorzy	zapewniają	nagłośnienie,	mikrofony,	odtwarzacz	pendrive,	fortepian.		

- Koszt	przejazdu	i	ubezpieczenia	pokrywają	instytucje	delegujące.		

- Opiekę	nad	uczestnikami	konkursu	sprawuje	nauczyciel	szkoły/placówki	zgłaszającej	uczniów.	

- Uczestnik	 przystępując	 do	 festiwalu	 zgadza	 się	 na	 rozstrzyganie	 wszelkich	 spraw	 nie	 objętych	

regulaminem	oraz	na	jego	interpretację	przez	organizatorów	festiwalu.	

- Organizator	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 fotograficznej	 i	 filmowej	 dokumentacji	 prezentacji	 oraz	 do	

wykorzystywania	zarejestrowanego	materiału	do	celów	promocji.	Wysyłając	kartę	zgłoszenia,	uczestnik	

konkursu	 i	 jego	 opiekun	 wyrażają	 zgodę	 na	 przetwarzanie	 swoich	 danych	 osobowych	 na	 potrzeby	

festiwalu	 oraz	 na	 publikację	 nazwiska,	 wizerunku	 i	prezentowanych	 utworów	 na	 stronie	 www	

organizatora	oraz	środkach	masowego	przekazu.		

- Udział	w	festiwalu	jest	równoznaczny	z	akceptacją	regulaminu.	
	

	

Warunkiem	uczestnictwa	w	Festiwalu	jest	dostarczenie	Organizatorowi	w	dniu	konkursu	kompletu	

zgód	 na	 przetwarzanie	 danych	 osobowych	 oraz	 zezwolenie	 na	 rozpowszechnianie	 wizerunku	

podpisanych	przez	rodzica/opiekuna	prawnego	każdego	uczestnika.	

	

Kontakt	do	organizatorów:	

Aleksandra	Stano	(MDK)	–	606251015	

Ewa	Parkieta	(SP19)	–	506	445	684	


