
Regulamin Walentynkowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej dla klas pierwszych 

PLO nr II w Opolu 

Festiwal odbywa się corocznie w możliwym terminie najbliższym 14 lutego. 

I. Cele konkursu: 

- prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów, 

- propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę, 

- promowanie aktywności twórczej wśród uczniów, 

- motywowanie uczniów do nauki języków obcych w ciekawy i przyjemny sposób, 

- promocja nowych talentów, 

- utrwalenie i wzbogacenie leksyki, 

- praca nad poprawną wymową, 

- przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień  

- przezwyciężenie tremy i stresu, umiejętność zachowania się na scenie, 

- realizacja marzeń i ambicji, 

- budzenie wiary we własne siły i talent. 

II. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach: soliści, duety/trio oraz 

zespoły. 

2. Uczestnicy zgłaszają swój udział do dnia wyznaczonego wcześniej przez 

organizatorów. 

3. Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę w języku angielskim, 

niemieckim, francuskim lub hiszpańskim. 

4. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być  

akompaniament własny, bądź nagranie instrumentalne (bez słów - półplayback).  

5. Pamięć USB z podkładem muzycznym należy dostarczyć organizatorom na 2 dni 

przed festiwalem. 

6. Tematem piosenek mają być miłość lub przyjaźń, a uczeń musi rozumieć słowa 

piosenki. 

7. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści. 

8. Po zgłoszeniu się do konkursu uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru. 

III. Ocena i nagrody: 

1. Oceny wykonawców dokonuje Jury, w składzie którego znajdują się nauczyciele 

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II w Opolu. 

2. Jury będzie oceniać według następujących kryteriów: 

językowe, muzyczne (aranżacja), kostiumy i choreografia oraz ogólny wyraz artystyczno - 

estetyczny 

3. W wyniku przesłuchań Jury może przyznać: 

miejsca od 1 do 3 

4. Decyzje Jury są ostateczne. 

5. Zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 

IV. Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych na potrzeby 

konkursu. 

2. Osoby odpowiedzialne za organizację: Marzena Szadzianiec, Katarzyna Kotlińska, 

Małgorzata Wilczek 

3. Lista zwycięzców oraz sprawozdanie z imprezy zostanie zamieszczone na stronie 

internetowej szkoły. 
 


