
REGULAMIN KONKURSU „MUZYKA NA JĘZYKACH”

I. CELE FESTIWALU:

1. Prezentacja uzdolnień muzycznych i językowych uczniów. 
2. Promocja młodzieżowej kultury muzycznej. 
3. Zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły i środowiska. 
4. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji

II. ORGANIZATOR

1. Organizatorem jest Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

III. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

1. Konkurs odbędzie się 06 grudnia 2022 w Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wlkp.
2. Konkurs rozpocznie się o godzinie 10:00. Rejestracja uczestników od godziny 9:00.
3. Czas trwania konkursu zależy od liczby zgłoszeń.

IV. ZGŁOSZENIA

1. Uczniowie zgłaszają chęć wzięcia udziału w konkursie do 28 listopada 2022. 
2. Zgłoszeń można dokonywać drogą pocztową na adres ZST im. E. Kwiatkowskiego  (z dopiskiem „Muzyka 

na językach”) lub mailową na muzykanajezykach  @gmail.com
3. Przy zgłoszeniu należy podać wszystkie informacje zawarte w formularzu 
4. Do zgłoszenia należy dołączyć ścieżkę dźwiękową wykonywanego utworu 

 na płycie, w przypadku zgłoszenia wysyłanego pocztą
 w formie załącznika (w formacie MP3), przy zgłoszeniu pocztą elektroniczną

5. Termin nadsyłania zgłoszeń jest terminem ostatecznym. Zgłoszenia po terminie nie będą 
przyjmowane.

V. UCZESTNICY

1. Uczestnikami festiwalu mogą być uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie ZST im. 
E. Kwiatkowskiego.

2. Uczestnicy festiwalu występują w trzech kategoriach: szkoły podstawowe – soliści, szkoły 
podstawowe - zespoły wokalne oraz ZST (zarówno soliści jak i zespoły).

3. Każdy uczestnik ma prawo wystąpić w kategorii solistów i jako członek jednego zespołu. 
4. Każdy solista lub zespół prezentuje jedną piosenkę w dowolnym języku obcym.
5. Piosenka tematycznie powinna być dostosowana do wieku uczestnika festiwalu. Niedozwolone jest 

śpiewanie piosenek zawierających treści niezgodne z przyjętymi obyczajami, obrażające uczucia innych 
osób, np. religijne itp. 

6. Każda piosenka powinna być wykonywana z podkładem muzycznym:
 półplayback -czyli podkład muzyczny bez jakiejkolwiek ścieżki wokalnej 
 akompaniament na dowolnych instrumentach (np. gitara, pianino, keyboard itp.). 
 w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest także wykonanie utworu a capella.  

7. Instrumenty muzyczne uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. 

VI. JURY

1. Uczestnicy festiwalu są oceniani przez jury.
2. Jury i przewodniczącego powołuje organizator konkursu
3. Jury w swojej ocenie będzie kierowało się następującymi kryteriami: 

 poprawność wykonania pod względem językowym, 



 walory głosowe, emisja głosu, czystość dźwięku, modulacja głosu 
 dobór repertuaru (opracowanie i stopień trudności wykonywanego utworu) 
 ogólne wrażenia artystyczne i kreatywność

4. Jury nie ocenia akompaniamentu muzycznego uczestnika 
5. Obrady jury są tajne
6. Decyzje Jury mają charakter ostateczny. 

VII.KATEGORIE KONKURSOWE

1. Soliści 
 Każda szkoła może zgłosić 3 solistów.
 Soliści mogą przyjechać z zespołem tanecznym, aby uatrakcyjnić aranżację i ogólne wrażenia 

artystyczne lub z zespołem muzycznym, w formie akompaniamentu.
2. Zespoły wokalne

 Każda szkoła może zgłosić 3 zespoły.
 W jednym zespole może występować maksymalnie 4 uczniów.
 Zespoły z własnym akompaniamentem muzycznym mogą występować w tej kategorii tylko 

jeśli składają się z minimum dwóch solistów.

VIII.NAGRODY

1. I miejsce w każdej kategorii konkursowej. 
2. II miejsce w każdej kategorii konkursowej. 
3. III miejsce w każdej kategorii konkursowej. 
4. Nagroda Specjalna Festiwalu dla szczególnego uczestnika festiwalu (opcjonalnie). 

IX. POSTAWOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą oraz obsługę akustyczną.
2. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości  

uczestników z jednej placówki.
3. Na występ należy przyjechać najpóźniej 30 minut przed planowym rozpoczęciem konkursu oraz 

zgłosić swoją obecność organizatorom.
4. Sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny. 
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
6. W trakcie trwania konkursu organizator zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć uczestnikom 

konkursu oraz publiczności i późniejszego zamieszczenia ich na stronach internetowych szkoły i 
patronów konkursu. 

W TYM ROKU TEMATEM KONKURSU JEST:
„POSITIVE VIBES”


