
 

 

Regulamin

VIII FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ I ANGLOJĘZYCZNEJ

pod patronatem

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOLIMÓW

ORAZ STAROSTY POWIATU SKIERNIEWICKIEGO

1. Organizatorzy:

Zespół Szkół w Bolimowie 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie

Miasto i Gmina Bolimów

2.  Cel:  Zachęcenie  dzieci  i  młodzieży  do  nauki  języka  angielskiego,  zainteresowanie  kulturą

anglosaską oraz rozwijanie wrażliwości poprzez kontakt z muzyką.

3.  Termin  i  miejsce: 13.06.2022  r.  Miejsko  –  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Bolimowie,  ul.  Rynek

Kościuszki 14, 99-417 Bolimów.

3. Uczestnicy:  Dzieci ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół średnich w podziale na IV grupy

wiekowe:

1. szkoły podstawowe klasy I-III,

2. szkoły podstawowe IV-VI,

3. szkoły podstawowe VII-VIII,

4. szkoły średnie. 

Każda placówka oświatowa z terenu powiatu skierniewickiego może zgłosić po jednym uczestniku

z każdej grupy wiekowej.  Organizator dopuszcza możliwość udziału większej  ilości  uczestników ze

szkół z terenu Miasta i Gminy Bolimów (maksymalnie 3 uczestników). W konkursie mogą brać udział

soliści, duety i zespoły.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4jI-VgOH2AhVv-ioKHYnADWgQFnoECB0QAQ&url=http%3A%2F%2Fzsp-bolimow.pl%2F&usg=AOvVaw0JidMVyFoX7_nQU4S9bG9Y


 

 

4.  Warunki  uczestnictwa: Zaśpiewanie  jednej  piosenki  w  języku  angielskim  lub  pochodzenia

anglosaskiego (Wielka Brytania, Irlandia, USA, Australia, Kanada) z akompaniamentem lub  a capella.

Podczas  prezentacji  wykonawca  może  korzystać  z  własnego  akompaniamentu  lub  podkładu

muzycznego  (karaoke:  sama  muzyka,  bez  słów)  na  nośnikach  typu  CD  lub  pendrive  (dokładnie

opisane) oraz z instrumentów muzycznych (dostępne będzie pianino do akompaniamentu na żywo).

5. Oceny dokonywać będzie Jury powołane przez Organizatora

6. Ocenie podlegać będą:

– poprawność językowa,

– oprawa muzyczna,                                                 

– ogólne wrażenia estetyczne.

7. Przebieg Festiwalu:

Do dnia 03.06.2022 r. należy zgłosić chętnych do uczestnictwa.

Do  dnia  08.06.2022  r.  uczestnicy  (lub  ich  opiekunowie)  zostaną  powiadomieni  o  godzinie

przesłuchania, które planowane jest na dzień 13.06.2022 r. w sali widowiskowej Miejsko – Gminnego

Ośrodka Kultury w Bolimowie, ul. Rynek Kościuszki 14, 99-417 Bolimów.

8. Zgłoszenia  należy  dokonywać  według  załączonego  wzoru  osobiście  lub  drogą  mailową

(z załączonym skanem zgłoszenia).

9. Organizator zapewnia:

- nagłośnienie, 

- nagrody rzeczowe i dyplomy.

Koszty  podróży  oraz  diety  uczestników  pokrywają  instytucje  delegujące,  sponsorzy  lub  sami

uczestnicy.

10.  Wyniki  Festiwalu  oraz  zdjęcia  zamieszczone  zostaną  na  Facebook  M-GOK

www.facebook.com/gokbolimow



 

 

11. Wręczenie nagród ufundowanych przez Organizatorów odbędzie się po zakończeniu przesłuchań.

12. Udział  w  Festiwalu  jest  równoznaczny  z  akceptacją  Regulaminu  oraz  wyrażeniem  zgody  na

przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym na potrzeby Festiwalu.

13. Decyzje Jury są ostateczne.

14. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Organizatora.

15. Udział w Festiwalu jest bezpłatny.

 

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy miłej zabawy!



 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

VIII FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ I ANGLOJĘZYCZNEJ

pod patronatem

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOLIMÓW

ORAZ STAROSTY POWIATU SKIERNIEWICKIEGO

Dane wykonawcy:

1. Imię i Nazwisko:  ..................................................................................................................

2. Numer telefonu: ........................................   e-mail: ……………………..………………...

3. Rok urodzenia: ............................. wiek: …………

Szkoła:........................................................................................................................................................

..................................................................  .klasa:...................

Kategoria wiekowa   /właściwe zaznaczyć/:

-szkoły podstawowe klasy I-III,

-szkoły podstawowe IV-VI,

-szkoły podstawowe VII-VIII,

-szkoła średnia.

Dane opiekuna/ instruktora:

1. Imię i Nazwisko: .................................................................................

2. Kontakt: telefon: ..................................., e-mail: ..............................................................

3. Nazwa i adres /e-mail/ placówki delegującej: ..................................................................

.................................................................................................................

Dane dotyczące występu:



 

 

Utwór zgłoszony:

- tytuł piosenki i imię wykonawcy w oryginale

...................................................................................................................................................................

- autor tekstu i muzyki:

...................................................................................................................................................................

- czas trwania utworu: ............................................................................

2. Rodzaj akompaniamentu /właściwe zaznaczyć/:

· półplayback /CD/pendrive

· własny, jaki: ..................................................................................

· a'cappella

· inny, jaki: .......................................................................................

3. Osoby towarzyszące soliście /jeśli są/:

Chórek: .......................... osób.

Zespół: ............................ osób.

Imiona i Nazwiska: 

 ...............................................................................................................

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

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

4. Uwagi dotyczące występu:

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

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



 

 

Informacja o uczestniku Festiwalu:

/osiągnięcia w festiwalach, konkursach, olimpiadach itd., zainteresowania, powód wyboru utworu,

itp./

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

1. Pozwalam na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku w celu:
wyłonienia  zwycięzców,  przyznania  nagród  oraz  nadruk  imienia,  nazwiska,  nazwy
miejscowości, nazwy szkoły w mediach, które będą informowały o Festiwalu.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejsko -  Gminny Ośrodek Kultury w
Bolimowie, ul. Rynek Kościuszki 14, 99-417 Bolimów, NIP 8361743867, numer telefonu 46
838  03  43,  adres  e-mail:  gok@bolimow.pl.  Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony
danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Sławomir Kozieł, e-mail: iod@bolimow.pl.
4.  Ma  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  UODO,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż
przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pan  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Oświadczam,  że  zapoznałem/ałam  się  z  Regulaminem  VIII  Festiwal  Piosenki  Angielskiej

i Anglojęzycznej pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Bolimów oraz Starosty Skierniewickiego

i akceptuję jego warunki oraz  z Klauzulą obowiązku informacyjnego RODO.

..............................................    .......................................................................

podpis wykonawcy i rodzica /lub opiekuna prawnego                                      pieczątka i  podpis  placówki

delegującej


	Zespół Szkół w Bolimowie

