
PSP „Complex of Silesian International Schools” 

 w Katowicach  

serdecznie zaprasza 

uczniów klas I-III  

(wraz z opiekunami) 

do wzięcia udziału 

w VI  Międzyszkolnym Konkursie 

Piosenki Międzynarodowej. 

„The Voice of The World” 
Cele konkursu: 

1. Popularyzacja  różnych języków świata. 

2. Zachęcanie do nauki języka angielskiego oraz do poszerzania wiedzy na 
temat kultury i języków różnych krajów świata. 

3. Motywowanie  do prezentacji swoich umiejętności w przyjaznej atmosferze. 

Organizatorzy: 

mgr  Beata Kłuskowicz 

mgr  Aleksandra Weglarzy 

Miejsce: 

 Prywatne Szkoła Podstawowa "Szkoła Jak Dom" w Katowicach, ul. Witosa 18 

Aula Szkoły (II p)  

 

 

Termin konkursu: 22 maj  (wtorek) godz. 9.30 

Adresaci: W imprezie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III szkół podstawowych  

Regulamin konkursu: 

1. Do konkursu zapraszamy wyłącznie solistów. 

2. Nauczycieli prosimy o przygotowanie uczniów do: 

 Zaśpiewania jednej piosenki w wybranym przez uczestnika języku 

(wybór spośród wszystkich  języków  świata) 

3. Nauczyciel znajduje podkład muzyczny bez słów (nagranie na CD, kasecie , 
pendrive lub akompaniament własny ). Podkład na CD, pendrive  lub kasecie 
powinien być dostarczony przynajmniej jeden dzień przed konkursem (nie 
dotyczy akompaniamentu własnego ). 

4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczniów prezentujących piosenkę 
w różnych  językach 

 (  maksymalnie  2 uczestników może śpiewać  w tym samym języku ) 

Organizatorzy zapewniają: 

1. 3 mikrofony bezprzewodowe. 

2. Pianino lub keyboard. 

3. Sprzęt do odtwarzania nagrań CD lub magnetofonowych, pendrive (format 
mp3), 

4. Dyplomy dla wszystkich uczestników, podziękowania dla nauczycieli oraz 
nagrody za zdobyte miejsca. 

Kryteria oceny: 

1. Jakość wykonanej piosenki pod względem muzycznym. 

2. Ogólne wrażenia artystyczne 

 Zachęcamy do przedstawienia się  w języku angielskim   ( parę słów o 
sobie:np. . My name is……………., I am ……………. years old                                                                                   
I live in…………………..) 

 



Zgłoszenia:   Prosimy o zgłaszanie uczestników wg. załączonego wzoru  do 
dnia 14.05.2018 roku  

 drogą elektroniczną primaryaleksandra@gmail.com. (utwory można 
przesłać e-mailowo w formacie mp3) lub  

 na adres szkoły (Poczta Polska) z dopiskiem Konkurs Piosenki 
Międzynarodowej- Beata Kłuskowicz.  

 Tylko potwierdzenie ze strony organizatora oznacza wpisanie na listę 
uczestników. W przypadku jego braku do 3 dni roboczych bardzo prosimy 
o kontakt.  

KARTA UCZESTNICTWA 

Nazwa szkoły:………………………………………………………….. 

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

Imiona i nazwiska  opiekunów:………………………………………. 

Telefon kontaktowy:.............................................................................. 

Liczba wykonawców:…………………………………………………… 

Lp
. 

Imię i nazwisko uczestnika Tytuł  piosenki Rodzaj 
akompania-
mentu 

Język 

1      

 

2     

3     

  

     

        

            Potrzeby techniczne: 

…………………………………………………………………………… 

Podpis opiekuna                                                             Pieczątka szkoły 

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

 

 

 

Dodatkowe informacje: 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

 

 



 


