
  

 

 

        

     V KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ 

       THE VOICE OF SOWARD 2021 

 

 
                          REGULAMIN 

 
CEL IMPREZY 

1. Prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów. 

2. Popularyzacja wszelkiego rodzaju aktywności muzycznej. 

3. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób. 

4.  Promocja nowych talentów 

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych  

w Częstochowie. 

2. Zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach: kl.IV-V i kl.VI-VII  

3. W konkursie mogą występować wyłącznie soliści. 

4. Jedną placówkę, w jednej kategorii może reprezentować jeden solista. 

5. Uczestnik konkursu może wykonać jeden utwór muzyczny w języku angielskim. 

6. Dopuszcza się własne aranżacje oraz półplayback. 

7. W konkursie mogą być wykonywane różnego rodzaju piosenki bez względu na gatunek 

 i styl. Dobór repertuaru powinien być adekwatny do wieku uczestnika. 

8. Warunkiem udziału w konkursie jest podpisana zgoda rodziców/prawnych opiekunów na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału  

w konkursie. 

9. Kartę zgłoszenia (zał. 1) , wypełnioną i podpisaną zgodę RODO (zał. 2) oraz nagranie audio-

video (może być w formie filmiku nagranego telefonem) utworu w języku angielskim, 

wykonanego przez uczestnika konkursu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: 

voice@soward.eu do 28.05.2021                                                                                                                

 SZKOŁA PODSTAWOWA 

„AKADEMIA SOWARD” 

ul. Legionów 23  

42-202 Częstochowa  

+48 697 880 028 

 



 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgodny na przetwarzanie 

następujących danych osobowych ucznia: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły  

publikacja wizerunku w formie zdjęć i zapisu filmowego (zał. 2)  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie. 

3. Dane osobowe uczestników będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w ramach i na 

potrzeby przeprowadzenia konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu. 

 

OCENA I NAGRODY 

1. Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie według następujących kryteriów: 
 Muzyczne 
- poziom warsztatu wykonawczego: 

a) intonacja 

b) dykcja  

–ogólny wyraz estetyczno-artystyczny 
- aranżacja i opracowanie utworów 
- dobór repertuaru 
Językowe  

- wymowa  

- poprawność gramatyczna 
2. Po przesłuchaniach konkursowych jury przyzna odpowiednio 1, 2, 3 nagrodę 
w dwóch kategoriach. Dodatkowo jury dziecięce, wyłonione przez casting, przyzna osobną 

nagrodę dla jednego z uczestników.  
3. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci- statuetki oraz atrakcyjne 

nagrody rzeczowe. 

4. Zwycięzcy konkursu będą mieć możliwość zaprezentowania się podczas UP FESTIWALU, 

organizowanego przez Akademię Soward, który odbędzie się w czerwcu. Jednak jest to 

zależne od rozwoju sytuacji pandemicznej. 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Ogłoszenie wyników odbędzie się drogą mailową oraz zostanie umieszczone na stronie 

szkoły. 
2. Niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika z konkursu. 
3. Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu. 

4. Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela: 

 Marta Kiepura pod nr tel. 606 835 577 

 



 Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa! 
          

                                                                                       


