
 

JUŻ PO RAZ  OSIEMNASTY 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie 

 

 
 

           
 

Zapraszamy 

 

PIĄTEK, 26 KWIETNIA 2019 r. godz. 9:00 



XVIII BRITISH SONG FESTIVAL 

 

Regulamin 

 
1. Festiwal odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. 

2. Rozpoczęcie – godz. 9.00. 

     Wykonawcy przyjeżdżają o 8.30, aby rozpocząć punktualnie i nie zakłócać występów festiwalowych. 

3. Organizatorem festiwalu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Mikołowie. 

    Adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich 

                 ul. Konstytucji 3-go Maja 20   

      tel. (32) 2262338    email: sekretariat@sp1.mikolow.eu 

4. Festiwal adresowany jest do uczniów klas 8 szkoły podstawowej, 3 gimnazjum i szkół średnich. 

5. Mogą wystąpić soliści, zespoły, chóry. 

6. Zaprezentować można  jeden lub dwa utwory wykonane w języku angielskim. 

7. Przed występem solista lub lider zespołu zobowiązany jest dokonać krótkiej autoprezentacji 

    (max. 1 min.) w języku angielskim. 

8. Oceny wykonawców dokona jury powołane przez organizatora. 

9. Wykonawcy oceniani będą w dwóch kategoriach: 

 uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów    (I miejsce oraz wyróżnienia I i II stopnia) 

 uczniowie szkół średnich   ( I miejsce oraz wyróżnienia I i II stopnia ) 

10. Przyznana zostanie nagroda publiczności. 

11. Ocenie podlegać będą:  

 walory językowe wykonywanych utworów i autoprezentacji, 

 walory muzyczne (wokalne, instrumentalne, dobór repertuaru), 

 ogólny wyraz artystyczny (siła przekazu, interpretacja, ruch sceniczny), 

 rodzaj akompaniamentu (żywy (najwyżej oceniany), nagrany akompaniament nie może 

zawierać partii wokalnych. 

12. Organizator zabezpiecza pełne nagłośnienie i obsługę techniczną. 

      Gitarzyści elektryczni proszeni są o zabranie swojego nagłośnienia (piece). 

      Nie zapewniamy perkusji. 

13. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest przysłanie Karty Zgłoszeń  

       (mail) w terminie do  24 kwietnia 2019 r.       mail: kriss3@o2.pl                                                                                                                                  

14. Dojazd na Festiwal na koszt własny. 

Dodatkowych informacji udziela wicedyrektor/nauczyciel j. angielskiego mgr Krzysztof  Skwarczek 

tel. 600777629       mail: kriss3@o2.pl 

 

Zapraszamy 

 

mailto:kriss3@o2.pl


 

 
 

 

British Song Festival  
26. 04. 2019 r. 

 
 

      I Plan 
 

1. Rozpoczęcie Festiwalu – godz. 9:00  

2. Sprawy organizacyjne ( Krzysztof Skwarczek) 

3. Krótkie próby zespołów 

4. Rozpoczęcie I części występów – godz. 9:30 

5. Przerwa 15 min. (ok. godz. 12:00) 

6. II część występów 

7. Obrady Jury 

8. Ogłoszenie wyników 

9. Wręczenie nagród 

10 Zakończenie festiwalu – około godz. 14:30 (w zależności od ilości wykonawców) 

 

 

 

 
 



KARTA ZGŁOSZEŃ 
XVIII British Song Festival 

___________________________________ 
 

Imię i nazwisko wykonawcy (nazwa zespołu) 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(Nazwa i adres szkoły) 

 

Tytuły wykonywanych piosenek:  

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

Czas trwania występu: ________________________________________________________ 

Ilość osób w zespole: _________________________________________________________ 

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna: ___________________________________________ 

Wymagania sprzętowe: ________________________________________________________ 

 

  

                                                                                                                           

_____________________ 
                                                                                                                                       (Podpis opiekuna) 

 

                                                                                           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

KARTA ZGŁOSZEŃ 
XVIII British Song Festival 

___________________________________ 
Imię i nazwisko wykonawcy (nazwa zespołu) 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(Nazwa i adres szkoły) 

 

Tytuły wykonywanych piosenek:  

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

Czas trwania występu: ________________________________________________________ 

Ilość osób w zespole: _________________________________________________________ 

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna: ___________________________________________ 

Wymagania sprzętowe: ________________________________________________________ 

 

  

                                                                                                                           

_____________________ 
                                                                                                                                       (Podpis opiekuna) 

 


