
Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy zaprasza na 
 

XXVI KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 
 
TERMIN: 03.02.2023r. przesłuchania konkursowe 
   8.30 - rejestracja uczestników 
   9.00 – wystąpienia uczestników 
 
Zgłoszenia do 31.01.2023r. 
 
REGULAMIN KONKURSU: 
 
1. Konkurs organizowany jest po raz dwudziesty szósty. Celem jest rozwijanie 
zainteresowań językami obcymi i dorobkiem kultury europejskiej. 
 
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie solowe piosenki w jednym z języków obcych: 
angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim. 
   Soliście może towarzyszyć chórek, ale jego wsparcie nie podlega ocenie. 
 
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych 
oraz szkół średnich powiatu mińskiego. 
 
4. Do udziału w konkursie zapraszamy po jednym reprezentancie ze szkoły w danej kategorii 
językowej wyłonionym drogą eliminacji szkolnych (organizator zastrzega sobie prawo do 
wyłonienia po dwóch reprezentantów w każdej kategorii). 
 
5. Jury konkursu oceniać będzie: 
  - poprawność językową (wykazaną w tekście); 
  - trudność językową wykonanego utworu (długość, opanowanie pamięciowe, wymowę); 
  - interpretację muzyczną; 
  - walory artystyczne. 
 
6. Prezentowane piosenki oceniane będą bez podziału na kategorie wiekowe. 
 
7. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a laureaci nagrody. 
 
8. Wypełnione zgłoszenia (w załączniku lub do pobrania ze strony www.zssiennica.pl) 
można przesłać faxem, pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły  
 
     Nasz adres:  Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich 
                         ul. Mińska 38 
                         05-332 Siennica 
                         TEL. 025- 757- 22- 24          FAX: 25 757 79 56 
 



9. Uczestnicy zobowiązani są wypełnić zgodę (umieszczoną na karcie zgłoszenia)                     
na użycie wizerunku dla potrzeb konkursu. 
 
10. Uczestnicy wraz ze zgłoszeniem zobowiązani są dostarczyć tekst utworu, który będą 
wykonywać. 
 
11. Uczestnicy sami zaopatrują się w akompaniament lub podkład muzyczny (stosowną 
informację należy zamieścić na karcie zgłoszenia). 
 
12. Po wystąpieniach jury uda się na naradę i ogłosi wyniki. 
 
13. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 31.01.2023r. o godzinie 15.00 i jest 
nieprzekraczalny. 
 
 

DO ZOBACZENIA W SIENNICY 
 

Wszelkie pytania prosimy kierować do p. Marcina Kruka – koordynatora konkursu  
 

 


