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Regulamin: 

 
I. VI Międzyszkolny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „Muzyka dla Asnyka” 

organizowany jest pod patronatem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Adama Asnyka w Kaliszu. 

II. Cele festiwalu  

1. Motywowanie uczniów do nauki języków obcych.  

2. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych.  

3. Prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczestników.  

4. Promowanie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży.  

5. Popularyzacja piosenki jako środka nauki języków.  

6. Międzyszkolna integracja młodzieży.  

7. Nawiązanie długoterminowej współpracy pomiędzy nauczycielami liceum  

i szkół gimnazjalnych.  

 

III. Warunki uczestnictwa.  

1. Uczestnikami Festiwalu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych z Kalisza  
i okolic (także spoza powiatu kaliskiego).  

2. W konkursie mogą brać udział soliści, duety, zespoły wokalne do pięciu osób 
oraz zespoły wokalno-instrumentalne.  

3. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech uczestników/zespołów, a każdy 
uczestnik będzie mógł wykonać jeden utwór muzyczny w języku angielskim       
lub/i niemieckim, hiszpańskim, włoskim. 

4. Uczestnicy wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa (na formularzu zgłoszeniowym 
przesłanym na Państwa email) przesyłają podkłady muzyczne w formacie mp3, 
a organizatorzy zapewniają sprzęt odtwarzający oraz nagłośnienie.  

5. Podkładem muzycznym może być również własny akompaniament 
(organizatorzy mogą udostępnić pianino jednak nie zapewniają  innych 
instrumentów i sprzętu nagłaśniającego).  



6. Zgłoszenia prosimy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do  8 marca 
2016r., przesyłając formularz zgłoszeniowy z podkładem muzycznym na adres 
mailowy: agnieszkapietrzykowska@wp.pl 
 
Zgłoszenia niezawierające formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod 
uwagę.  

 

IV. Ocena i nagrody.  

1. Do oceny wykonawców zostanie powołane Jury VI Międzyszkolnego Festiwalu 
Piosenki Obcojęzycznej „Muzyka dla Asnyka”, w składzie którego znajdą się  
muzycy oraz nauczyciele języka obcego.  

2. Jury oceniać będzie zdolności muzyczno-wokalne, poprawność językową, 
interpretację prezentowanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny 
uczestników.  

3. W wyniku przesłuchań Jury może przyznać nagrody w poszczególnych 
kategoriach, wyróżnienia, nagrodę Grand Prix.  

4. Decyzje Jury są ostateczne.  
5. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. 

Wszyscy uczestnicy Festiwalu „Muzyka dla Asnyka” otrzymają dyplomy  uczestnictwa.  
 

V. Informacje dodatkowe. 

 

W trakcie konkursu odbędzie się prezentacja oferty edukacyjnej naszego liceum ze 
szczególnym naciskiem na grupy językowe.  
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