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REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU  

MUZYCZNO-JĘZYKOWEGO 

„SING IT OUT!” 

§1 

Organizatorem konkursu muzyczno-językowego „Sing It Out!”, zwanego dalej konkursem, 

jest Przedszkole Gedanensis z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworska 34, www.gedanensis.edu.pl 

§2 

Celem konkursu jest motywowanie uczniów przedszkola do nauki języka angielskiego oraz 

umożliwienie im zaprezentowania swojego talentu. 

§3 

Tematem konkursu jest piosenka anglojęzyczna śpiewana przez dziecko w dowolnej 

aranżacji. 

§4 

Forma: nagrany filmik, na którym dziecko prezentuje wykonanie wybranej piosenki. 

§5 

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie i na stronie internetowej Organizatora. 

§6 

Uczestnicy 

W konkursie mogą brać udział uczniowie przedszkola w wieku 3-5 lat z terenu województwa 

pomorskiego. 

§7 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnicy konkursu nagrywają dowolną piosenkę anglojęzyczną w wykonaniu solowym. 

Aranżacja wizualna jest dowolna (można pokazywać, tańczyć, używać rekwizytów itp.). 

Piosenka musi być śpiewana przez dziecko, z podkładem muzycznym lub bez. Na płycie 

należy napisać imię, nazwisko i wiek wykonawcy, tytuł piosenki, adres i telefon placówki oraz 

imię i nazwisko opiekuna. 

2. Konkurs rozstrzygnięty będzie w podziale na trzy kategorie wiekowe. Można przesłać 

jedno nagranie z danego przedszkola z każdej kategorii wiekowej (jedno nagranie 5-latka, 

jedno nagranie 4-latka, jedno nagranie 3-latka). 
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3. Nagranie nie może przekraczać 4 minut. 

4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazanie praw autorskich do nich na 

rzecz Organizatora, oraz do ich publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanego 

przez Organizatora oraz w Internecie. 

5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy 

i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez 

niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego danych osobowych wyłącznie przez 

Organizatora. 

§8 

Termin i warunki dostarczenia prac 

1. Nagranie na płycie CD/DVD należy przesłać pocztą na adres Przedszkole Gedanensis ul. 

Dworska 34, 80-506 Gdańsk, z dopiskiem „Konkurs Muzyczno-Językowy Sing It Out!” do 

dnia 16.03.2018 lub dostarczyć osobiście na w/w adres. Prace przesłane po terminie nie 

będą oceniane. 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. 

3. Płyty z nagraniem nie będą odsyłane. 

§9 

Zasady przyznawania nagród 

1. Nagrodami w konkursie są: dyplomy oraz materiały dydaktyczne, publikacje książkowe i 

multimedialne, gry. 

2. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach: 3-latki, 4-latki, 5-latki. 

3. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, 

zwana dalej Komisją, złożona z przedstawicieli Organizatora. 

4. Członków Komisji powołuje Organizator. 

5. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. 

6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród drogą mailową. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród specjalnych 

zarówno dla placówek, jak i indywidualnych uczestników konkursu. 

9. Nagrody zostaną wręczone w Przedszkolu Gedanensis, ul. Dworska 34, Gdańsk. 

10. Informacja o terminie wręczenia nagród zostanie podana w okresie dwóch tygodni od 

ostatecznego terminu nadsyłania prac. 

 


