
 

 
 

 

  KONKURS  ŚWIĄTECZNEJ PIOSENKI 
ANGLOJĘZYCZNEJ ONLINE 

 

„CHRISTMAS MELODIES” 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

organizowany przez 
 
 

Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
im. Anny Jenke w Jarosławiu 



REGULAMIN 

 

I. ORGANIZATORZY 

Organizatorem konkursu jest Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Anny Jenke 

w Jarosławiu. 

 

II. UCZESTNICY 

Konkurs jest adresowany do uczniów klas ósmych szkół podstawowych powiatu 

jarosławskiego i przeworskiego, a także do uczniów Publicznego Katolickiego Liceum 

Ogólnokształcącego w Jarosławiu (2 kategorie konkursowe). Udział w konkursie 

przeznaczony jest tylko dla solistów. 

 

III. CELE KONKURSU 

Konkurs „Christmas Melodies” ma rozbudzić zainteresowanie młodzieży szkolnej językiem 

angielskim i kulturą anglojęzyczną, przyczynić się do popularyzacji świątecznej piosenki 

anglojęzycznej, pomóc w doskonaleniu umiejętności językowych uczniów i zachęcić uczniów 

do prezentacji własnej interpretacji określonych utworów muzycznych. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie formularza uczestnictwa oraz nagrania mp4 

na adres barabaszkatarzyna19@gmail.com w dniach od 04. 12. 2021 r. do 07. 01. 2022 r. 

Wyniki konkursu będą ogłoszone dnia 14. 01. 2022 r. na stronie internetowej Publicznego 

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Jenke w Jarosławiu (https://katolik-

jaroslaw.pl/) oraz na FB szkoły. 

 

V. ZADANIE KONKURSOWE 

Zadaniem w konkursie „Christmas Melodies” jest nagranie zaśpiewanej przez uczestnika 

świątecznej piosenki anglojęzycznej. Utwór może być wykonany z akompaniamentem 

własnym, a capella lub z podkładem muzycznym. Nagranie przesłane na adres e-mail 

barabaszkatarzyna19@gmail.com musi być zapisane w formacie możliwym do umieszczenia 

i odtworzenia na stronie Facebook–owej organizatora konkursu ( mp4). 

 



Wysłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i następującego oświadczenia: 

Zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego warunki. Jestem autorem 

nadesłanej pracy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla 

celów niniejszego Konkursu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

L 119, s. 1), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dziennik Ustaw 

z 2018 r., poz. 1000). Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy i udostępnienie na 

profilu Facebook-owym organizatora konkursu. 

 

VI. NAGRODY 

O kolejności zajętych miejsc zadecyduje powołane jury. Jego członkowie przyznają 

trzy nagrody główne za zajęcie I, II i III miejsca (w 2 kategoriach: uczniowie klas ósmych 

z powiatu jarosławskiego i przeworskiego, a także uczniowie PKLO). Nagrodzone nagrania 

będą opublikowane na stronie internetowej oraz FB szkoły PKLO. Szczegółowe informacje 

na temat konkursu będzie można uzyskać u opiekunów konkursu:  

Katarzyna Barabasz, e-mail: barabaszkatarzyna19@gmail.com  tel. 694345228  

Roksana Zając, e-mail: roksanamucha1@gmail.com tel. 725048331. 

 

Konkurs został zgłoszony do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 

podkarpackiego kuratora oświaty, organizowanych w roku 2021/2022. Jego laureaci będą 

mogli otrzymać na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej odpowiednią adnotację, 

która zapewni otrzymanie dodatkowych punktów przy rekrutacji do szkoły 

ponadpodstawowej.  



FORMULARZ UCZESTNICTWA 

Prosimy o czytelne wypełnienie karty (drukowanymi literami) 

 

 

1. Nazwa szkoły, adres, telefon: 

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

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

2. Imię i nazwisko uczestnika: 

 

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

3. Telefon oraz adres e-mail do wykonawcy: 

 

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

 

4. Imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy 

 

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

 

5. Tytuł piosenki: ......................................................................................................................... 

 

6. Autor tekstu: ............................................................................................................................   

 

7. Kompozytor: ...........................................................................................................................  

 

8. Czas trwania występu: ......................................... 

 

 

 Pieczątka placówki           Podpis opiekuna 

 

 

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

 

 

 


