
REGULAMIN
SZKOLNEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI DISNEYA

● Organizator: Agnieszka Miłosz, Anita Koczkodaj
● Termin: 04.11.2022 r.
● Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Powstania

Styczniowego w Radzyniu Podlaskim
● Głównym celem przeglądu jest popularyzacja piosenek z filmów

Disneya, rozwijanie wokalnych umiejętności uczniów, a także
przełamywanie lęków przed wystąpieniem publicznym.

● W przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie klas I - VI , którzy
przygotują jedną piosenkę z repertuaru filmów Disneya. Jeśli ilość
zgłoszeń będzie duża, uczniowie wystąpią w dwóch kategoriach
wiekowych:

- klasy I - III,
- klasy IV - VI.

● Uczniowie mogą wystąpić solo lub w zespołach wokalnych (od 2 do 5
osób).

● Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 4 minut.
● Zgłoszenia do konkursu do dnia 28 października 2022 r.

u wychowawców klas (dla klas I - III) oraz u p. Agnieszki Miłosz
i p. Anity Koczkodaj. Formularze zgłoszeniowe są dostępne w
załącznikach.

● Do akompaniamentu można użyć podkładu muzycznego na pendrive lub
płycie CD. Nośnik muzyki należy dostarczyć  do 2 listopada 2022 r.

● Jury zwracać będzie uwagę na :
- dobór repertuaru,
- umiejętności wokalne,
- interpretacje,
- ogólny wyraz artystyczny.

● Za zajęcie I, II, III miejsca przewidziane są nagrody.



Załącznik nr 1
SZKOLNY PRZEGLĄD PIOSENKI DISNEYA

KARTA ZGŁOSZENIOWA DLA SOLISTY

…………………………………………………………………………………    …………………
IMIĘ I NAZWISKO                                                                                           KLASA

………………………………………………………………………………………………………
TYTUŁ PIOSENKI

………………………………………………………………………………………………….
TYTUŁ FILMU Z JAKIEGO POCHODZI PIOSENKA

Wyrażam zgodę na udział ……………………………………….. ……………………………
imię i nazwisko dziecka

w Szkolnym Przeglądzie Piosenki Disneya, który odbędzie się 04.11.2022 r.
o godz. 12: 45 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego
w Radzyniu Podlaskim

……………………………………………………….
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku ………………………………………..………
imię i nazwisko dziecka

w postaci zdjęć i filmów, powstających w trakcie realizacji konkursu, które mogą zostać
udostępnione na tablicach szkolnych, na stronach prowadzonych przez szkołę, w tym
serwisach społecznościowych oraz innych formach dokumentowania pracy szkoły.

…………………….…………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu (dostępny na stronie szkoły)
i akceptuję jego warunki.

……………………………….                    …………………….…………………………………
podpis ucznia data i podpis rodzica/opiekuna prawnego



Załącznik nr 2

SZKOLNY PRZEGLĄD PIOSENKI DISNEYA

KARTA ZGŁOSZENIOWA DLA ZESPOŁU WOKALNEGO

………………………………………………………………………………………………………
NAZWA ZESPOŁU

UCZNIOWIE WCHODZĄCY W SKŁAD ZESPOŁU

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA KLASA

………………………………………………………………………………………………………
TYTUŁ PIOSENKI

………………………………………………………………………………………………….
TYTUŁ FILMU Z JAKIEGO POCHODZI PIOSENKA

Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć zgody rodziców bądź prawnych opiekunów
każdego ucznia wchodzącego w skład zespołu.



Załącznik nr 3

Wyrażam zgodę na udział ……………………………………….. ……………………………
imię i nazwisko dziecka

w Szkolnym Przeglądzie Piosenki Disneya, który odbędzie się 04.11.2022 r.
o godz. 12: 45 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego
w Radzyniu Podlaskim

……………………………………………………….
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku ………………………………………..………
imię i nazwisko dziecka

w postaci zdjęć i filmów, powstających w trakcie realizacji konkursu, które mogą zostać
udostępnione na tablicach szkolnych, na stronach prowadzonych przez szkołę, w tym
serwisach społecznościowych oraz innych formach dokumentowania pracy szkoły.

…………………….…………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu (dostępny na stronie szkoły)
i akceptuję jego warunki.

……………………………….                    …………………….…………………………………
podpis ucznia data i podpis rodzica/opiekuna prawnego


