
 

IV  POWIATOWY  KONKURS  PIOSENKI   

ANGIELSKIEJ „YOU CAN SING” 

 

 

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie.  

 

PATRONAT HONOROWY WÓJT GMINY RAKSZAWA 

 

 

Cele konkursu:  

 

1. Prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów. 

2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę. 

3. Promowanie kreatywności  wśród uczniów. 

4. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny  

  sposób. 

5. Promocja nowych talentów. 

6. Utrwalenie i wzbogacenie leksyki. 

7. Praca nad poprawną wymową. 

8. Przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień – przezwyciężenie tremy  

  i stresu, umiejętność zachowania się na scenie. 

8. Realizacja marzeń i ambicji. 

9. Budzenie wiary we własne siły  i talent. 

 

PIERWSZY ETAP: 

 

ZGŁOSZENIA I PRZEBIEG POWIATOWEGO KONKURSU ”YOU CAN SING” 

ONLINE - Zasady uczestnictwa: 

 

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu solo jednej piosenki w języku angielskim. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych 

powiatu łańcuckiego. 

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch  kategoriach wiekowych: kl. I – III 

oraz kl. IV- VIII. 



4. Z każdej placówki można zgłosić łącznie maksymalnie 4 solistów (2 uczniów kategorii klas 

I – III oraz 2 uczniów kategorii klas IV- VIII). 

 

 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest: 

 przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (znajdującego się 

w załączeniu niniejszego regulaminu) w formie skanu, zdjęcia lub kopii w treści  

e-maila. 

 każdy uczestnik konkursu zgłasza 1 utwór – wykonywany w języku angielskim        

z własnym akompaniamentem, osobą akompaniującą lub z podkładem muzycznym. 

 Zgłoszenia należy wysłać na e-mail: andzelinapiatek1989@gmail.com  do dnia  

8 marca 2023r. 

6. W TYTULE  e-maila NALEŻY WPISAĆ: POWIATOWY KONKURS PIOSENKI 

ANGIELSKIEJ „YOU CAN SING”  oraz nazwę szkoły.  

7. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie wiadomość e-mail wysłana przez Organizatora. 

8. Zgłoszenie następuje poprzez nagranie filmiku, na którym solista wykonuje utwór: 

Wykonanie (zrealizowane np. telefonem komórkowym) należy przesłać poprzez 

udostępnienie linku do nagrania (dysk google), w serwisie YouTube, w formacie mp4 lub 

poprzez nagranie filmiku na nośnik (pendrive lub płyta cd) i przekazanie nagrania do 

placówki w terminie do 8 marca 2023 r. 

 

Wymagania dotyczące filmów: 

 film powinien być nakręcony poziomo i ze statycznego ujęcia, 

 prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny wokal oraz podkład lub akompaniament 

własny, 

 przesłane nagranie powinno być zapisane w postaci jednego ujęcia, bez montażu audio-

video, w formacie mp4. 

9. Nagranie nie może przekraczać 5 minut. 

10. Jury podczas obrad wyłoni 10 najlepszych wykonawców z każdej kategorii klas I- III                   

i IV – VIII. 

11. Jury ocenia dobór repertuaru, czystość brzmienia, technikę wykonania, poprawność 

językową, ogólny wyraz artystyczny. 

12. Lista zwycięzców zostanie opublikowana do 15.03.2023r. na stronie internetowej  

sp2rakszawa.pl  

 

 

DRUGI ETAP POWIATOWEGO KONKURSU „YOU CAN SING” (23.03.2023 r.) 

1. Zaprezentowanie się solistów/finalistów przed jury w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stefana 

Mierzwy w Rakszawie: 

 ustalenie dokładnej godziny występu (informacja będzie podana uczestnikom  

i opiekunom na stronie internetowej szkoły), 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi po wszystkich występach II etapu konkursu Powiatowego 

Konkursu Piosenki „You Can Sing”. 



3. Jury ocenia dobór repertuaru, czystość brzmienia, technikę wykonania, poprawność 

językową, ogólny wyraz artystyczny. 

4. Jury ma prawo do przyznania  wyróżnień, ma także prawo nie przyznać I, II lub III miejsca. 

5. Ocena jury jest niepodważalna i ostateczna. 

6. Powiatowy Konkurs Piosenki „You Can Sing” został zgłoszony do wykazu  konkursów 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

 

 

 

organizatorzy konkursu 

Anna Michno 

Andżelina Kycia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        



                                     KARTA ZGŁOSZENIOWA 

(proszę wypełnić pismem drukowanym) 

IMIĘ I NAZWISKO/IMIONA I NAZWISKA UCZESTNIKÓW: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

DANE KONTAKTOWE SZKOŁY (ADRES, TELEFON, E- MAIL): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

KATEGORIA: soliści kl. I- III, kl. IV- VIII, 

…………………………………………………………………………………………………

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

LICZBA UCZESTNIKÓW: 

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

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA/OPIEKUNÓW 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

TYTUŁ PREZENTOWANEGO UTWORU: 

…………………………………………………………………………………………………

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

PODPIS/PODPISY OPIEKUNÓW I UCZESTNIKÓW: 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

 

 

 

 



Każdy uczestnik powinien mieć wypełnioną  i podpisaną przez rodzica lub prawnego  

opiekuna zgodę na przetwarzanie danych osobowych /zgoda w załączniku/ 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

Działając jako rodzic*/opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka 

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

( imię i nazwisko dziecka ) 

Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku mojego dziecka oraz imienia i nazwiska dziecka przez Szkołę 

Podstawową Nr 2 w Rakszawie  w  związku z udziałem w  IV Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej 

„You Can Sing”  organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Rakszawie. 

Zgoda dotyczy  materiałów filmowych zawierających wizerunek, zarejestrowany w pliku mp4, podczas 

udziału w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Rakszawie, udostępnione na stronie 

internetowej szkoły, profilach internetowych zarządzanych przez szkołę oraz w mediach, a także w gazetkach i 

na tablicach informacyjnych.  

 Zgoda  może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego szkoła dokona przed jej cofnięciem. 

 

                                                                                                      

………..………………………………………………… 

  Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) - 

"Rozporządzenie", informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie, reprezentowana 

przez Dyrektora szkoły. Kontakt ze szkołą możliwy jest pod adresem 37 – 111 Rakszawa 677,  nr tel. 17 224 92 

54 lub pod adresem poczty elektronicznej: sp2rakszawa@wp.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@rakszawa.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji IV Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej „You Can 

Sing” na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

5. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie. 

6. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego szkoła dokonana przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych dziecka oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania 

danych 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ich nieprzekazanie nie spowoduje żadnych 

skutków prawnych, jednak może uniemożliwić udział w konkursie. 

10. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

*Niepotrzebne skreślić 



 

 


