
 

 

POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ  
„YOU CAN SING” 

15 KWIETNIA 2022 
 

PATRONAT HONOROWY: STAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO- JAN ŻYCHLIŃSKI 

    WÓJT GMINY STARE BABICE – SŁAWOMIR SUMKA 
 

 
REGULAMIN 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych 
Babicach. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 3-8 szkół podstawowych w 

Powiecie Warszawskim Zachodnim indywidualnie. W konkursie nie będą przyjmowane 
zgłoszenia duetów i zespołów. 

2. Patronat Honorowy nad Konkursem objął Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodni 
oraz Wójt Gminy Stare Babice.  

3. Celem Konkursu jest: 

- rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych (komunikacja w 
językach obcych, świadomość i ekspresja kulturalna) 

- prezentacja młodych talentów, 
- zawiązywanie współpracy między szkołami, 
- integrowanie środowisk lokalnych. 

 
4. Zgłoszenia dokonuje Rodzic/ Opiekun prawny poprzez formularz internetowy w dniach  

1 lutego – 15 marca 2023. Adres formularza w formie Linku oraz kodu QR znajdzie się w 
materiałach promocyjnych, plakatach, zostanie przekazany do szkół oraz opublikowany 
na Profilu FB Konkursu w wyżej wymienionym terminie. 

5. Warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach konkursowych jest nagranie filmu 
zawierającego prezentację utworu bez montażu, a następnie zamieszczenie go na koncie 

youtube.com (jako film niepubliczny), GoogleDrive lub Dropbox oraz przesłanie w 
zgłoszeniu linku do filmu. Uczestnik wykonuje z pamięci jedną piosenkę w języku 
angielskim z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym typu półplayback 

(bez nagrania wokalisty). Utwór nie może zawierać treści niestosownych, a czas jego 
trwania nie może przekraczać 3 minut. Wybór takiej piosenki może być podstawą 

dyskwalifikacji. Zgłoszenie nagrania uczestnika wykonane z obróbką lub montażem 
także będzie dyskwalifikowane. 

6. Konkurs odbywa się w trzech etapach: wstępna kwalifikacja na podstawie nagrań, 

przesłuchania na żywo i koncert finałowy. Etap drugi i trzeci odbędą się 15 kwietnia 
2023 w Domu Kultury Stare Babice ul. Południowa 2a, Zielonki-Parcela. 

7. Uczestnicy zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie przesłuchania pocztą 
elektroniczną do 31 marca 2023. W terminie 3 dni uczestnik przesyła podkład w formie 
pliku mp3 do wykonywanej przez siebie piosenki na adres 

agnieszkametzgier.sp@gmail.com . Nazwa pliku jest imieniem i nazwiskiem uczestnika. 
Na przesłuchanie uczestnik zgłasza się 15 kwietnia 20203 na 20 minut przed 

wyznaczoną godziną wraz z  oświadczeniami podpisanymi przez rodzica i nauczyciela- 
anglistę macierzystej Szkoły Podstawowej. Oświadczenia znajdują się w załączniku nr 1 

mailto:agnieszkametzgier.sp@gmail.com


 

 

do Regulaminu. Przesłuchania są otwarte dla udziału Rodziców i innych Uczestników 
Konkursu. Na koncert finałowy wstęp jest wolny. 

8. W Jury zasiądą wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie muzyki, sztuki scenicznej oraz 
języka angielskiego, osoby bezstronne i nie pracujące z żadnym z Uczestników. Skład 

Jury będzie opublikowany w marcu 2023 na profilu FB Konkursu. 
 

9. Każdy z jurorów przyznaje 0-10 punktów uwzględniając następujące kryteria, zgodnie ze 
swoją specjalizacją: 

a) muzyczne: interpretacja piosenki, intonacja i dykcja, ogólny wyraz artystyczny 

b) językowe: wymowa, dykcja, poprawność językowa 
 

10.W koncercie finałowym weźmie udział 16 do 20 uczestników w dwóch grupach 
wiekowych. Ostateczna liczba finalistów jest decyzją Jury. Koncert rozpocznie się o godz. 
18:00 w dniu 15 kwietnia 2023. 

11. Werdykt jury ogłoszony zostanie po zakończeniu prezentacji wszystkich finalistów. 
Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. Regulaminowymi nagrodami Konkursu 

będą: 

 Grand Prix dla klas 3-5 

 Nagroda za 2. Miejsce dla klas 3-5 
 Nagroda za 3. Miejsce dla klas 3-5 
 Grand Prix dla klas 6-8 

 Nagroda za 2. Miejsce dla klas 6-8 
 Nagroda za 3. Miejsce dla klas 6-8 

Wyniki Konkursu opublikowane zostaną także na stronie www Organizatora 
http://www.szkola-starebabice.pl/pl/YOU-CAN-SING jak również na profilu fb Konkursu 
https://www.facebook.com/YCS.WarszawaZachod . 

 
12.Rejestracja i udostępnienie koncertu 

 
a) Koncert finałowy zostanie zapisany w postaci fotoreportażu oraz video 
b) Materiały we fragmentach lub całości mogą zostać opublikowane na stronach 

internetowych i profilach FB Organizatora i Patronów 
c) Udział w koncercie jest równoznaczny z akceptacją takiej formy upublicznienia 

wizerunku i głosu uczestnika co potwierdza złożenie podpisu Rodzica/ Opiekuna na 
oświadczeniu, o którym mowa w par. 7 Regulaminu. 

 

13.W imieniu Organizatora informacji na temat Konkursu udzielają: Agnieszka Metzgier 
oraz Justyna Chuść pod adresami agnieszkametzgier.sp@gmail.com oraz 

justynachusc.sp@gmail.com

http://www.szkola-starebabice.pl/pl/YOU-CAN-SING
https://www.facebook.com/YCS.WarszawaZachod


 

 

Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIA 
(należy dostarczyć Organizatorowi z podpisami w dniu przesłuchań tj. 15 kwietnia 2023) 

 

Szkoła:  

Pieczęć 

 

 

 

Imię i nazwisko Ucznia:   …………………………………………………………………………………….   

Pseudonim:     …………………………………………………………………………………….  

Tytuł i wykonawca piosenki:  …………………………………………………………………………………….  

Potwierdzam, że zapoznałem/ łam się z treścią Regulaminu Powiatowego Konkursu Piosenki 
Anglojęzycznej „YOU can sing” i w pełni akceptuję jego zapisy.  

 
…………………………………………………………………………………….  

Data i czytelny podpis rodziców /  
opiekunów prawnych uczestnika 

 
Niniejszym wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na nieograniczone czasowo przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie wizerunku oraz głosu mojego dziecka 
  

……………..........................…............................................... 
[imię, nazwisko, numer PESEL]  

w postaci fotografii cyfrowej oraz nagrania audio i video przez Szkołę Podstawową im.  
H. Sienkiewicza w Starych Babicach ul. Polna 40, zwanej dalej „Organizatorem”, w tym 

w szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej Organizatora prowadzonej 
za pośrednictwem: 

 strony internetowej Organizatora pod adresem http://www.szkola-starebabice.pl/  

 profilu facebook Konkursu https://www.facebook.com/YCS.WarszawaZachod  

 

…………………………………………………………………………………….  
Data i czytelny podpis rodziców /  
opiekunów prawnych uczestnika 

 
 

Potwierdzam, że uczeń/ uczennica rozumie treść oraz zna słownictwo wybranej przez siebie 
piosenki, a utwór nie zawiera treści niestosownych zgodnie z par. 5 Regulaminu Konkursu. 

…………………………………………………………………………………….  
Data i czytelny podpis Nauczyciela Anglisty 

 

 

http://www.szkola-starebabice.pl/
https://www.facebook.com/YCS.WarszawaZachod

