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I Międzygminny Konkurs Piosenki  

i Poezji w Języku Obcym 

     

1. Organizator Konkursu: 

 Organizatorem konkursu języków obcych jest  

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie 

ul. Szkolna 17, 09-110 Sochocin 

2. Cele konkursu:  

 Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces 

samodzielnego uczenia się  i   rozwijania umiejętności językowych. 

 Nauka języków obcych poprzez śpiew, grę aktorską w języku obcym 

oraz poprzez poznawanie literatury i kultury danego kraju. 

 Motywowanie uczniów do nauki języków obcych .  

 Rozwijanie uzdolnień uczniów. 

 Wyłanianie talentów aktorskich, recytatorskich i muzycznych. 

 Podniesienie samooceny uczniów  

3. Termin Konkursu: 

 6 kwietnia 2017 r.,  godz. 9.00 

4. Miejsce Konkursu: 

Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie (sala widowiskowa) ul. Guzikarzy 8a 

5. Wymagania dotyczące konkursu: 

 Uczestnicy mogą zaprezentować się w trzech kategoriach: 

a) poezja (wiersz itp.) 

b) inscenizacja  (grupa może liczyć maks. 10 osób) 

c) piosenka   (solista lub zespół maks. 6 osób) 

w języku angielskim, rosyjskim lub języku niemieckim 

Każdy  uczestnik może wystąpić w jednej kategorii w dwóch nauczanych 

językach. 

   5. Warunki uczestnictwa  i przebieg konkursu: 
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 Uczestnikiem konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej                   

(klasy IV-VI) oraz uczniowie  klasy I gimnazjum.  

  Konkurs składa się  z jednego etapu. 

 Czas prezentacji (piosenki, recytacji, scenki) max. 8 minut. 

 Informacje o konkursie będą dostępne na stronie internetowej: 

www.szkoła.sochocin.pl oraz wysyłane do szkół. 

 Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej: 

www.szkoła.sochocin.pl 

 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie karty zgłoszenia 

do 22 marca 2017 r. - listem lub faksem na adres: 

PZSiPS w Sochocinie 

ul. Szkolna 17 

09-100 Sochocin 

fax: 23 661 85 49  

 7. Nagrody: 

 dyplomy 

 nagrody  rzeczowe 

 8. Końcowe postanowienia konkursu: 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz terminu 

konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą mieć wpływu na 

prawo zwycięzcy do nagrody konkursowej.  

 Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z ich 

uczestnictwem w konkursie. 

 Uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego 

danych oraz wizerunku przez organizatora na potrzeby konkursu. 

Uczestnicy konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe 

oraz do ich poprawienia. 

Organizatorzy 

                                                                                     Zespół Języków Obcych 

W razie pytań podajemy kontakt telefoniczny: 

23 661 85 49 - Szkoła 

http://www.szko�a.sochocin.pl/
http://www.szko�a.sochocin.pl/

