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CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie    
zaprasza uczniów do udziału w szkolnym Konkursie Piosenki 

Anglojęzycznej „Just sing” 
Termin zgłoszenia uczestników i piosenek do konkursu mija 

30 stycznia 2021r. 
Organizatorzy: Magdalena Szymkowiak, Katarzyna Mantorska oraz  

Sylwia Skowrońska 
 

 

Regulamin konkursu : 
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów CXIX Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie.  

 Do konkursu mogą się zgłaszać soliści oraz duety. 

Uczniowie biorą udziału w konkursie poprzez nagranie własnej interpretacji piosenki 

w języku angielskim oraz wysłanie filmiku na adres mailowy: tu_meva@go2.pl 

Uczestnik powinien nagrać film i zapisać go w powszechnie odtwarzanym formacie 

(np. MP4). Dodatkowo punktowane będzie  użycie podkładu muzycznego / 

akompaniament na instrumencie. 

Należy podać swoje imię i nazwisko, klasę oraz tytuł i oryginalnego  wykonawcę 

wybranej piosenki. 

Uczestnicy zgłaszają do konkursu jeden utwór w języku angielskim. 

Treści piosenek nie mogą być sprzeczne z ogólnie przyjętymi       

zasadami moralnymi. 

Ocenie podlega: 

 Poprawna wymowa w języku angielskim 

 Znajomość słów 

 Muzykalność uczestników 

 Wrażenie ogólne 

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

Cele 
 Prezentacja umiejętności językowych uczniów 

 Rozwijanie muzykalności 
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 Promowanie kultury krajów anglojęzycznych 

 Doskonalenie umiejętności wokalnych 

 Promowanie aktywności wśród młodzieży podczas nauki zdalnej  

Jury: 
W skład jury wejdą: p. Sylwia Skowrońska, p. Katarzyna Mantorska   

oraz p. Magdalena Szymkowiak. 

Nagrody: 
Jury przyzna nagrody za I, II i III miejsce. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody 

rzeczowe, zaś wszyscy uczestnicy dyplomy za udział. Informacja o wynikach 

konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły. Nagrody zostaną 

dostarczone do zwycięzców przez organizatora. 

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na  przetwarzanie 

danych ucznia oraz upublicznienie jego wizerunku. 

 

 

                                                                                               Koordynator konkursu 

Magdalena Szymkowiak 
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