
Regulamin IX Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej 
Organizator: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim 

Honorowy Patronat: 

Starosta Tomaszowski i Honorowy Konsul Austrii w Lublinie 

CELE FESTIWALU: 

 

1. Rozbudzenie u ucznia motywacji do nauki języka obcego oraz rozwijanie kompetencji 

językowych. 

2. Rozwijanie wrażliwości poprzez kontakt z muzyką. 

3. Umożliwienie młodzieży nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych szkół, mającymi 

podobne zainteresowania. 

4. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów klas VII-VIII  szkół 

podstawowych powiatu tomaszowskiego.  

5. Propagowanie elementów zdrowej rywalizacji w walce o główną nagrodę. 

6. Promocja I Liceum Ogólnokształcącego 1 im. Bartosza Głowackiego w regionie. 

 

Zasady uczestnictwa: 

1. Uczestnikami Festiwalu są uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych powiatu 

tomaszowskiego. 

2. W Festiwalu biorą udział soliści, którzy prezentują 2 utwory: jeden w języku angielskim oraz 

drugi utwór w języku niemieckim. Zgłoszenia w innym języku obcym nie będą uznawane. 

3. Organizatorom zależy na wysokim poziomie imprezy, w związku  z tym zastrzegamy sobie 

prawo do przeprowadzenia wstępnych eliminacji.  Prosimy więc wszystkich chętnych do 

wzięcia udziału w naszym festiwalu o przysłanie na adres mailowy: sekretariat@bartosz.edu.pl 

filmu video z dwoma utworami (jeden w języku niemieckim, drugi w języku angielskim) 

wykonanym przez siebie w nieprzekraczalnym terminie do 19.03.2021r. Wraz z nagraniem 

prosimy o nadesłanie wypełnionego i zeskanowanego zgłoszenia uczestnictwa w festiwalu 

łącznie z częścią dotyczącą ‘wymagań sprzętowych’. W osobnym pliku prosimy jednocześnie 

o przesłanie podkładu w formacie MP3 na koncert finałowy. Zgłoszenie, klauzula zgody  

oraz nagrania na płycie CD - DVD mogą zostać również dostarczone pocztą tradycyjną lub 

osobiście do sekretariatu szkoły.  

4. Pełne zgłoszenie do udziału w festiwalu powinno zawierać: 

 uzupełnioną Kartę Zgłoszenia, 

 film video z dwoma utworami wykonanymi przez uczestnika, 

 podkład audio tych utworów na koncert finałowy, 

 Klauzulę  informacyjną zawierającą podpisaną przez rodziców/opiekunów zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na rozpowszechnianie wizerunku.  

mailto:sekretariat@bartosz.edu.pl


5. Każdy uczestnik zakwalifikowany do następnego etapu Festiwalu zostanie o tym 

poinformowany telefonicznie do 26. 03.2021r. Lista osób zakwalifikowanych zostanie również 

umieszczona na stronie szkoły  http://lo-tomaszow.pl/ . 

6. Zastrzegamy sobie prawo wykorzystania nagrań do celów promocyjnych Festiwalu.  

7. Uczestnicy Festiwalu będą oceniani przez Jury, w skład którego wejdą profesjonalni muzycy, 

animatorzy kultury oraz nauczyciele języków: angielskiego i niemieckiego. 

8. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Przewidujemy nagrodę Grand Prix oraz nagrody 

za zajęcie I-go, II-go i III- go miejsca, a także dyplomy uznania dla wszystkich uczestników 

festiwalu i opiekunów poszczególnych wykonawców. Jury może również przyznać wyróżnienia 

za najwyższy poziom języka obcego. 

9. Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest nadesłanie zgłoszenia                                          

w nieprzekraczalnym terminie do 19.03.2021 r.  

10. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie                     

z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 833z późn. zm.) w celach 

związanych z Festiwalem. 

11. Uczestnicy Festiwalu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora na zasadzie 

wyłączności swojego wizerunku, utrwalonego podczas koncertu na fotografiach oraz zapisach 

wideo. Uczestnicy Festiwalu przekażą Organizatorowi nieograniczone prawa autorskie                           

w zakresie wykorzystania w/w wizerunku w całości i we fragmentach.  

12. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 8 obejmuje następujące działania: 

a) utrwalenie za pomocą fotografii cyfrowej, 

b) zwielokrotnienie utrwalonego zapisu cyfrowego 

c) umieszczenie zapisu na stronie internetowej, 

13. Zgłoszenie uczestnika do Festiwalu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. 

14. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania. 

15. Wszystkie pytania prosimy kierować do komitetu organizacyjnego: Katarzyny Ważnej, 

 tel.: 602 647 486 i Urszuli Cybulskiej, tel.: 793 757 772 lub pod adres mailowy 

katarzyna.wazna@bartosz.edu.pl, urszula.cybulska@bartosz.edu.pl  

16.  Prosimy o przesłanie Karty zgłoszenia na adres I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza 

Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Wyspiańskiego 8, 22-600 Tomaszów Lub. lub 

drogą elektroniczną. 

17. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z powodu 

przedłużającej się pandemii. Uczestnicy będą informowani o zmianach ze stosownym 

wyprzedzeniem. 

 

                             Organizatorzy 
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