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Regulamin 

 

1. Organizatorem V Powiatowego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „LET’S ALL SING IN ENGLISH”  

jest Fundacja „Naszej Szkole” Społeczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”  w Świdnicy. 

2. Celem konkursu jest: 

- prezentacja umiejętności artystycznych dzieci, 

- stwarzanie sytuacji sprzyjających wyrażaniu dziecięcej radości poprzez śpiew w języku obcym, 

- popularyzacja wśród dzieci śpiewu jako formy aktywnej, 

- integracja dzieci, rodziców i nauczycieli z różnych instytucji przedszkolnych. 

3. Uczestnicy: 

- konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 – 7 roku życia. 

4. Termin i miejsce konkursu: 

- 22.05.2019r. godz. 10.00 w Świdnickim Ośrodku Kultury, Rynek 34 

5. Zasady uczestnictwa: 

a) uczestników mogą zgłaszać przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach 
podstawowych 

b) każda z instytucji przygotowuje max 2 piosenki w języku angielskim: 

- jedna  piosenka w kategorii wiekowej od  3-4 roku życia 

- jedna  piosenka w kategorii wiekowej od 5 -7 roku życia 

Uczestnicy konkursu mogą śpiewać piosenkę solo lub maksymalnie w 2 osoby, 

c)  tematyka wyboru piosenki dowolna, 

 

d) zgłoszenie wykonawcy do udziału w konkursie następuje poprzez osobiste zgłoszenie        

     w placówce w godzinach od 8.00 do 15.30,  bądź przesłanie karty zgłoszenia pocztą na adres: 



Fundacja „Naszej Szkole” 

Społeczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” 

ul. Mickiewicza 1-3, 58 -100 Świdnica 

lub fax: 74 852 43 75   

lub na adres mailowy: dyrektor.przedszkole@szkolaspoleczna.pl 

lub sekretariat@szkolaspoleczna.pl 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30.04.2019r 

e) wykonawcy mogą śpiewać piosenki z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym    

    nagranym na nośniku. 

6. Kryteria oceny: 

Ocenie podlegają: 

- interpretacja (wyraz artystyczny), 

- poprawność językowa (wymowa), 

- poczucie rytmu, 

- poziom trudności, 

7. Nagrody: 

Powołane przez organizatora Jury będzie przyznawać  nagrody i wyróżnienia.  

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.  

Werdykt Jury zostanie ogłoszony w tym samym dniu po prezentacji i przesłuchaniu wszystkich 
zgłoszonych uczestników. 

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu piosenki udziela dyrektor przedszkola Marzena Gruner,      
tel: 694 078 719  lub 74 852 43 75 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI WRAZ Z RODZICAMI I OPIEKUNAMI DO UDZIAŁU W KONKURSIE  
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