
 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU #CHALLENGE#NO1# 

Nagraj swoją własną piosenkę  na “pokonanie wirusa”! 
 

CELE KONKURSU: 

 

• rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród Uczniów 

• propagowanie kultury muzycznej wśród Dzieci 

• popularyzacja walorów artystycznych 

• wyłonienie utalentowanych dzieci  oraz zachęcenie ich do pracy twórczej 

• w zakresie muzyki 

• kształtowanie umiejętności współzawodnictwa 

• prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów 

• stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań uczniów 

• przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień – przezwyciężenie tremy i stresu 

• umożliwienie realizacji ambicji oraz budzenie wiary w siebie. 

• kształtowanie postaw czynnego udziału w kulturze 

• rozwijanie radości tworzenia i odkrywania możliwości własnych dziecka 

• stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych 

 

Organizatorem konkursu jest Anna Stelmaszek – Wychowawca świetlicy szkolnej nr 60 w Zespole Szkół 

nr 12 w Lublinie. 

 

TERMIN KONKURSU:  

 

Termin nadsyłania nagrań upływa z dniem: 12.04.2020r. 

 

Jest to pierwsze z pięciu wyzwań konkursowych, które zostały przygotowane. 

Po zakończeniu wyzwania na stronie głównej szkoły będą publikowane najlepsze nagrania konkursowe. 

Po ostatnim challeng-u zostanie wybrany jego król i osoba ta zostanie zaprezentowana na stronie głównej 

Szkoły. 

 
Konkurs adresowany jest do  wszystkich Uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie. 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: 

 

• W konkursie mogą brać udział wszyscy Uczniowie Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie 

• Nagrania należy wysyłać na adres  e –mail: anna.stelmaszek@zs12lublin.eu 

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zgłoszenia w formie audio – video, w plku 

możliwym do jego otworzenia i zobaczenia obrazu oraz usłyszenia dźwieku. 

• Uczestnicy prezentują własną kompozycję muzyczną w postaci piosenki lub utworu instrumentalnego. 

• Uczestnicy mogą przedstawić utwór solo bądź w grupie i z akompaniamentem własnego zespołu 
muzycznego  

• Utwór nie może zawierać w sobie treści wulgarnych oraz obrażających uczucia religijne i kulturowe 

• Czas prezentacji – do 4 minut. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji na stronie Zespołu Szkół nr12 materiałów audi-video z 

nadesłanych zgłoszeń konkursowych.  

• Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika 

na wykorzystanie jego danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o 

ochronie danych osobowych. 

 

 



KRYTERIA OCENY: 

 

Ocenie jury podlegać będzie tekst piosenki z jego muzyczną aranżacją  oraz walory artystyczne podczas 

wykonania  utworu (strój, rekwizyty, ruch sceniczny, pomysłowość wykonawcza). 

 

ROSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

 

Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury w składzie Anna Stelmaszek – Wychowawca Świetlicy nr 60 

wybierze najciekawsze prezentacje.  

Autorzy najciekawszych nagrań zostaną zaprezentowani na stronie głównej Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie. 

Dyplomy dla zwycięzców  zostaną przesłane na wskazany przez nich e – mail. 

Wyniki zostaną podane na stronie szkoły dnia 13.04.2020r. 

 

KOORDYNATOR: 

Anna Stelmaszek 

 

 


