
REGULAMIN KONKURSU POWER OF LOVE 2022

Konkurs dotyczy wyłącznie solistów, którzy do 28 lutego roku 2022 prześlą na adres szkoły
bądź  dostarczą  osobiście  nagranie  piosenki  w języku angielskim na dowolnym nośniku
(pendrive, płyta CD).

Patronat:
STAROSTA POWIATU MAKOWSKIEGO

Organizatorzy:
NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  
IM. ARKADIUSZA GOŁASIA W PŁONIAWACH - BRAMURZE

Cele konkursu:
Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania nauką języka angielskiego, promowanie 
uczniów zaangażowanych w życie publiczne i rozwijających swoje talenty.

Uczestnicy biorą udział w konkursie w 4 kategoriach:

1) Uczniowie klas I-III (3 reprezentantów ze szkoły)
2) Uczniowie klas IV-VI (3 reprezentantów ze szkoły)
3) Uczniowie klas VII-VIII (3 reprezentantów ze szkoły)
4) Uczniowie szkół średnich (3 reprezentantów ze szkoły)

Warunki udziału w Konkursie online:
Przygotowanie 1 piosenki w języku angielskim o tematyce miłości bądź przyjaźni.

Nagranie filmu zawierającego prezentację piosenki, a następnie dostarczenie jej w dowolny
sposób  do  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Płoniawach-Bramurze  (w  postaci  linku
przesłanego na adres szkoły bądź osobiście do sekretariatu szkoły do 28 lutego 2022 r.). 

Adres mailowy: anna.jaworska@spploniawy.edu.pl/ anula238@op.pl 

Osoby,  które  postanowią  nagrać  swoją  konkursową  piosenkę  na  kanale  YouTube,  a  do
organizatorów prześlą link do swojego nagrania, informujemy: 

Z uwagi na politykę portalu YouTube w Polsce, użytkownik serwisu musi mieć powyżej 16
lat.  W sytuacji,  gdy uczestnik konkursu ma 16 i  poniżej  lat,  do publikacji  materiału  jest
zobowiązany  opiekun  prawny  uczestnika  konkursu.  Publikacja  musi  nastąpić  na  koncie
opiekuna prawnego osoby biorącej udział w konkursie.



Użytkownik serwisu YouTube lub jego opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za opcje
dostępu  do  materiału  konkursowego  –  opcja  „publiczny”  –  ogólnodostępny  w  serwisie;
„tajny”  – dostępny jedynie  dla  posiadaczy  linku.  Wymagania  dotyczące  realizacji  filmów
konkursowych:

Film musi być zrealizowany powszechnie dostępnym sprzętem: kamera, telefon, tablet. Film
powinien  być  nakręcony  ze  statycznego  ujęcia  i  w  postaci  jednego  ujęcia  w  układzie
poziomym.  Niedopuszczalna  jest  jakakolwiek ingerencja  w realizację  wideo  (podkładanie
playbacku pod obraz, stosowania różnych filtrów). Prezentowana piosenka musi mieć dobrze
słyszalny wokal a także podkładlub akompaniament własny.

Opis  filmu  umieszczonego  na  YouTube.com  musi  zawierać:Power  of  love  2022,
imię  i  nazwisko  solisty,  szkołę,  miejscowość,  kategorię  wiekową,  tytuł  wykonywanego
utworu  oraz nauczyciela prowadzącego.

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  skreślenia  z  listy  solistę,  którego  film
z nagraną prezentacją z powodów technicznych (tj. uszkodzony plik, słabo słyszalny wokal)
uniemożliwi komisji artystycznej ocenę.

Konkurs realizowany jest w dwóch etapach:

I ETAP KONKURSU – Szkolny
Soliści zgłaszają chęć udziału w konkursie do swoich opiekunów, ci natomiast wybierają  
w ramach etapu szkolnego 3 przedstawicieli w każdej kategorii.

II ETAP KONKURSU – POWIATOWY – 04.03.2022 r.

Komisja składająca się z chętnych nauczycieli zgłoszonych do pracy w komisji konkursu
ocenia i przyznaje nagrody i wyróżnienia za dostarczone filmiki.

Kryteria oceny i nagrody
Jury oceniać będzie walory głosowe, dobór repertuaru (repertuar powinien być dostosowany
do wieku  i  możliwości  wokalnych  solisty,  należy  zwrócić  uwagę na  zrozumienie  tekstu  
i świadomą jego interpretację), muzykalność, własną interpretację piosenki, indywidualność
artystyczną, interpretację w języku angielskim.

W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe,
a  rozdane  w  Publicznej  Szkole  Podstawowej  im.  Arkadiusza  Gołasia  w  Płoniawach
Bramurze.  O terminie uroczystego wręczenia nagród i  wyróżnień zainteresowanie  zostaną
powiadomieni telefonicznie. 

W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt: 

Anna Jaworska tel. 663355888, adres mailowy anula238@op.pl


