
 „Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt…”  

 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” 

im. Piotra Kołodzieja 

w Siemianowicach Śląskich 

zaprasza do udziału 

w Konkursie Piosenki Polskiej i Obcojęzycznej 

„Portret Kobiety”  „Kobieta”, „Woman”, „Frau”, 

„Mujer”, „Femme”, „Жeнщuнa”… 

pod Honorowym Patronatem Dyrektora Delegatury    

Kuratorium Oświaty w Katowicach 

 

 

uczniów klasy siódmej szkół podstawowych  

oraz uczniów gimnazjów  



„Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt…”  

 
            Regulamin 

Konkursu Piosenki Polskiej i Obcojęzycznej  

„Portret Kobiety”  „Kobieta”, „Woman”, „Frau”, „Mujer”, 

„Femme”, „Жeнщuнa”… 
1. Organizator konkursu: 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” im. Piotra Koło-

dzieja w Siemianowicach Śląskich. 

2. Partnerzy konkursu: 

Stowarzyszenie Społeczno – Edukacyjne ProMeritum, 

Wydawnictwo Pearson, Księgarnia i Hurtownia Taniej Książki – Books. 

3. Honorowy Patronat konkursu: 

Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach – Pani mgr Bożena 

Szarama. 

4. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klasy siódmej szkół podstawowych oraz 

uczniów gimnazjów. 

5. Termin i miejsce konkursu: 

Konkurs odbędzie się dnia 8 marca 2018 roku (czwartek) o godzinie 12.00             

w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” im. Piotra 

Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich. 

6. Cele konkursu: 

 rozwijanie zainteresowań wokalno – muzycznych, 

 rozwijanie zdolności artystycznych i wokalnych, aktywności twórczej i wrażliwości 

estetycznej, 

 motywacja do nauki i doskonalenia znajomości języków obcych, 

 rozwijanie umiejętności i zdolności językowych, 

 popularyzacja piosenek polskich i obcojęzycznych, 

 stworzenie możliwości współzawodnictwa artystycznego wśród uczniów klasy siódmej szkół 

podstawowych oraz uczniów gimnazjów. 

7. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 w konkursie uczestniczą uczniowie klasy siódmej szkół podstawowych oraz uczniowie 

gimnazjów, 



 uczestnikami konkursu mogą być soliści lub zespoły wokalno – instrumentalne, 

 obowiązuje repertuar o tematyce kobiecej, związanej z portretem Kobiety („Naprawdę jaka 

jesteś, nie wie nikt…”); soliści lub zespoły wykonują jedną, wybraną przez siebie, piosenkę 

w języku polskim lub w językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, 

rosyjskim, 

 czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 5 minut, 

 soliści lub zespoły wykonują piosenkę przy akompaniamencie własnym lub przy podkładzie         

dostarczonym na nośniku elektronicznym (np.: pendrive, płyta CD, ale nie z playbacku!), 

 podczas występu wokalnego dopuszcza się układy choreograficzne, 

 występy w kolejności otrzymanych zgłoszeń uczestnictwa w konkursie. 

8. Jury i kryteria oceny: 

 w skład Jury wejdą nauczyciele języka polskiego oraz języków obcych, w których będą 

wykonywane piosenki, a także nauczyciele związani z muzyką i sztuką, 

 zadaniem Jury jest przesłuchanie i ocena występów artystycznych zgodnie z ustalonymi 

kryteriami takimi jak: 

 dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości 

wykonawczych uczestników), 

 interpretacja utworów pod względem artystycznym i językowym, 

 umiejętności wokalne i językowe (wymowa/akcent), 

 ogólny wyraz artystyczny, 

 obrady Jury są tajne, 

 decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne, 

 wyniki konkursu Jury ogłosi do około 30 minut po wysłuchaniu piosenek wszystkich 

uczestników konkursu. 

9. Nagrody: 

 dyplomy uczestnictwa, 

 nagrody – niespodzianki. 

10. Zgłoszenie do konkursu: 

 zgłoszenie uczestnika do konkursu powinno zawierać imię i nazwisko ucznia oraz klasę 

ucznia, nazwę i adres szkoły, tytuł i autora piosenki, rodzaj akompaniamentu lub podkładu 

muzycznego, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) zgodnie z Kartą zgłoszenia, 

zgłoszenie uczestnictwa w konkursie wraz z Kartą zgłoszenia należy 

przesłać do dnia 5 marca 2018 roku (poniedziałek) drogą elektroniczną             

na adres e-mail: konkurs.meritum@gmail.com  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” im. Piotra Kołodzieja  

ul. Katowicka 1, 41 – 100 Siemianowice Śląskie 

11. Informacje dodatkowe: 

 uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych      

w celach promocyjnych niniejszego konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 922), 

 wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach masowego przekazu, 

 uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu konkursu. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

mailto:konkurs.meritum@gmail.com


 „Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt…” 

 

Karta zgłoszenia 

do Konkursu Piosenki Polskiej i Obcojęzycznej  

 „Portret Kobiety”  „Kobieta”, „Woman”, „Frau”, „Mujer”, 

„Femme”, „Жeнщuнa”… 

1. Imię i nazwisko ucznia (solista)/Imiona i nazwiska uczniów (zespół): 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Klasa ucznia (solista)/Klasa uczniów (zespół): 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Nazwa i adres szkoły: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Tytuł i autor piosenki: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. Rodzaj akompaniamentu lub podkładu muzycznego: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna): 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 


