
REGULAMIN 
KONKURSU
I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Piosenki 
Angloj?zycznej SMART VOICES jest Dwuj?zyczne 
Liceum Ogólnokszta?c?ce Smart High.

2. Siedzib? konkursu jest siedziba organizatora: 
Dwuj?zyczne Liceum Ogólnokszta?c?ce Smart 
High, Ksi?cia Józefa Poniatowskiego 4, 22-400 
Zamo?? ? z zastrze?eniem, i? fina? konkursu 
przeprowadzony zostanie w sali widowiskowej 
Zamojskiego Domu Kultury w Zamo?ciu przy 
ulicy Partyzantów 13.

3. Miejscem publikowania informacji o konkursie 
jest strona internetowa 
https:// liceum.smarthigh.edu.pl oraz profile 
portali spo?eczno?ciowych szko?y: Facebook 
@liceumsmarthigh Instagram @liceumsmarthigh 
YouTube @liceumsmarthigh

4. Uczestnik przyst?puj?cy do konkursu zgadza si? 
na przetwarzanie swoich danych osobowych 
oraz publikacj? ich na stronie internetowej i 
profilu Facebook organizatora.

5. Zgod?, o której mowa powy?ej wyra?a 
przedstawiciel ustawowy niepe?noletniego 
uczestnika w formie pisemnego o?wiadczenia ? 
jest ona dobrowolna, jednak stanowi warunek 
konieczny do udzia?u w konkursie.

6. Zgod? wraz z kart? zg?oszenia uczestnik pó?fina?u 
przesy?a w formie skanu na adres e-mail 
organizatora.

7. Zg?oszenie uczestnictwa w konkursie jest 
równoznaczne z akceptacj? postanowie? 
niniejszego regulaminu oraz zgodnie z wyra?on? 
zgod? na przetwarzanie danych osobowych 
oznacza zgod? na przetwarzanie danych 
osobowych i wizerunku uczestnika przez 
organizatora w zwi?zku z organizacj? i promocj? 
tego wydarzenia.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami konkursu mog? by? uczniowie klas 
7-8 szkó? podstawowych i klas 1 szkó? 
ponadpodstawowych (dla m?odzie?y) z terenu 
województw lubelskiego, ?ódzkiego i 
mazowieckiego.

2. W konkursie bior? udzia? wy??cznie soli?ci i 
solistki.

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w jednej dla 
wszystkich uczestników kategorii.

III. CELE KONKURSU

1. Motywowanie uczniów do nauki j?zyków obcych i 
podnoszenie jako?ci nauczania poprzez 
piosenk?.

2. Rozwijanie wra?liwo?ci na inne kultury poprzez 
kszta?towanie postaw tolerancji wobec j?zyka 
obcego.

3. Kszta?towanie ?wiadomo?ci uczniów na temat 
warto?ci i zalet znajomo?ci j?zyków obcych w 
dzisiejszym ?wiecie.

4. Rozwijanie pasji oraz stymulowanie aktywno?ci 
poznawczej dzieci uzdolnionych.

5. Praktykowanie umiej?tno?ci wyst?pie? 
publicznych.

6. Twórcza wymiana do?wiadcze? muzycznych 
w?ród dzieci.

7. Wy?onienie utalentowanych dzieci i 
motywowanie ich do rozwijania pasji twórczej w 
zakresie muzyki i j?zyka obcego.

8. Rozwijanie talentów estradowych.
9. Kszta?towanie umiej?tno?ci wspó?zawodnictwa.
10. Integracja uczniów ró?nych szkó?.
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IV. ZA?O?ENIA PROGRAMOWE

1. Konkurs organizuje i przeprowadza szko?a o 
której mowa w punkcie I.1. regulaminu.

2. Warunkiem uczestnictwa jest nades?anie Karty 
Zg?oszenia ze zgod? na przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika poczt? elektroniczn? na 
adres zamosc@smarthigh.edu.pl

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie piosenki 
angloj?zycznej. Repertuar i ruch sceniczny zale?? 
od inwencji twórczej uczestnika. Piosenki nie 
mog? zawiera? niecenzuralnych tre?ci.

4. Ocenie jurorskiej podlega? b?d?: dobór 
repertuaru, poprawno?? fonetyczna, 
interpretacja utworu oraz pewno?? siebie na 
scenie.

5. Konkurs sk?ada si? z 3 etapów: etap szkolny 
(eliminacje), pó?fina? i fina?.

6. Oprawa artystyczna widowiska podczas fina?u 
nie powinna zawiera? takich elementów 
scenograficznych, których monta? przekracza 5 
minut.

7. Organizator zapewnia sal? widowiskow? z 
odpowiednim nag?o?nieniem, obs?ug? 
akustyczn? i o?wietleniem.

8. Czas trwania prezentowanego programu 
podczas fina?u nie mo?e przekroczy? 5 minut.

9. Z ka?dym finalista powinien by? obecny opiekun 
odpowiedzialny za grup? pod wzgl?dem 
organizacyjnym i wychowawczym.

V. ORGANIZACJA (ETAPY KONKURSU)

1. Et ap szkolny (elim inacje):
a. organizuje i przeprowadza szko?a 

macierzysta ? przes?uchuje kandydatów i 
wybiera od 1 do 5 osób;

b. wy?onione przez szko?? macierzyst? do 5 
osób zostaje zakwalifikowanych do 
pó?fina?u;

c. szko?a macierzysta przesy?a do 
organizatora zg?oszenia pó?finalistów i 
zgody na przetwarzanie ich danych 
osobowych wraz z nagraniami wykona? 
piosenek konkursowych ka?dego z tych 
pó?finalistów w terminie do 03.03.2023 
na adres zamosc@smarthigh.edu.pl

d. przesy?ane nagrania mog? mie? jedn? z 
form ? pliki audio (MP3), jako za??cznik 
(lub link do pliku udost?pnionego na 
dysku), nagrania audiowizualne, jako link 
do materia?u opublikowanego na 
YouTube z ustawieniem prywatno?ci, jako 
film niepubliczny;

e. zg?oszenie, zgoda i wykonanie ka?dego z 
pó?finalistów jest przysy?ane w odr?bnej 
wiadomo?ci e-mail 
zamosc@smarthigh.edu.pl w temacie 
wpisuj?c ?Konkurs piosenki 2023 
zg?oszenie?.

2. Pó?f ina? (przes?uchania):
a. polega na przes?uchaniach nagra? 

nades?anych przez szko?y macierzyste 
uczniów;

b. odbywa si? do 09.03.2023;
c. przes?ucha? pó?fina?owych dokonuje 

komisja konkursowa powo?ana przez 
organizatora, w której sk?ad wchodz?:

i. jedna osoba posiadaj?ca 
kompetencje/do?wiadczenie 
muzyczne,

ii. jedna osoba posiadaj?ca 
kompetencje/do?wiadczenie w 
zakresie j?zyka angielskiego;

d. komisja konkursowa wy?ania do fina?u od 
0 do 5 spo?ród zg?oszonych z danej 
szko?y pó?finalistów;

e. o zakwalifikowaniu uczestnika do fina?u 
organizator informuje szko?? macierzyst? 
do 10.03.2023 w formie e-mail.
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3. Fina? (koncer t ):
a. odbywa si? 23.03.2023 od godziny 12.00 

do 14.00 w Sali Widowiskowej 
Zamojskiego Domu Kultury w Zamo?ciu 
przy ulicy Partyzantów 13;

b. pó?finali?ci (wraz z opiekunami) powinni 
przyby? na miejsce, o którym mowa 
powy?ej nie pó?niej ni? na godzin? przed 
rozpocz?ciem fina?u konkursu;

c. ka?dy finalista mo?e wykona? w finale 
tylko jeden utwór, który wcze?niej 
przeszed? kwalifikacj? w pó?finale ? 
zmiana utworu fina?owego na inny, ni? w 
pó?finale nie jest mo?liwa;

d. do dnia 17.03.2023 pó?finali?ci przesy?aj? 
na adres e-mail organizatora podk?ady 
muzyczne utworów w formie pików MP3 
na adres e-mail 
zamosc@smarthigh.edu.pl w temacie 
wiadomo?ci wpisuj?c ?Konkurs piosenki 
2023 podk?ad?;

e. podk?ad muzyczny wykonania fina?owego 
nie mo?e zawiera? ?adnych partii 
wokalnych ? musi mie? form? wy??cznie 
instrumentaln?, a ta mo?e by? dowolna;

f. alternatywnie, pó?finalista mo?e 
korzysta? z akompaniamentu w?asnego 
lub w wykonaniu innej osoby ? wy??cznie 
na gitarze akustycznej lub pianinie;

g. o ch?ci korzystania z akompaniamentu i 
wybranej jego formie finalista 
powiadamia organizatora poczt? 
elektroniczn? na adres e-mail 
zamosc@smarthigh.edu.pl w temacie 
wiadomo?ci wpisuj?c ?Konkurs piosenki 
2023 akompaniament?;

h. organizator zapewnia instrument 
klawiszowy ? w przypadku korzystania z 
gitary, finalista zabezpiecza instrument 
we w?asnym zakresie;

i. wyst?py fina?owe odbywaj? si? przed 
widowni?;

j. wyst?py oceniane s? przez komisj? 
konkursow?, w której sk?ad wchodzi:

i. co najmniej jedna osoba 
posiadaj?ca 
kompetencje/do?wiadczenie 
muzyczne/estradowe,

ii. co najmniej jedna osoba 
posiadaj?ca 
kompetencje/do?wiadczenie 
aktorskie/sceniczne,

iii. co najmniej jedna osoba 
posiadaj?ca 
kompetencje/do?wiadczenie w 
zakresie j?zyka angielskiego;

k. decyzj? o przyznaniu nagród podejmuje 
komisja konkursowa;

l. komisja konkursowa przyznaje nagrody:
i. za I miejsce ? dyplom oraz 

nagroda rzeczowa w postaci 
nagrania wraz z produkcj? 
jednego utworu muzycznego w 
profesjonalnym studiu 
nagraniowym na terenie 
Warszawy w terminie 
uzgodnionym z laureatem, nie 
pó?niej ni? w ci?gu 6 miesi?cy od 
dnia zdobycia nagrody,

ii. za II miejsce ? roczna subskrypcja 
Spotify i dyplom,

iii. za III miejsce ? pó?roczna 
subskrypcja Spotify i dyplom;

iv. komisja konkursowa mo?e 
równie? przyzna? wyró?nienia ? 
nagradzane dyplomem.
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VI. NAGRODY

1. Laureaci fina?u otrzymaj? nagrody rzeczowe 
ufundowane przez organizatora i dyplomy 
potwierdzaj?ce udzia? w Konkursie.

2. Nagrod? g?ówn? jest nagranie i produkcja 
jednego utworu muzycznego w profesjonalnym 
studiu w Warszawie.

3. Nagrodami za zaj?cie drugiego i trzeciego 
miejsca s? subskrybcje odpowiednio roczna i 
pó?roczna w serwisie muzycznym Spotify.

4. Wr?czanie nagród i dyplomów odb?dzie si? 
niezw?ocznie po og?oszeniu werdyktu komisji 
konkursowej.

 

VII. POSTANOWIENIA KO? COWE

1. Uczestnicy przyje?d?aj? na fina? na koszt w?asny.
2. Zwyci?zca konkursu (I miejsce) samodzielnie 

pokrywa koszty dojazdu do i ze wskazanego 
studia nagraniowego w Warszawie.

3. Uczestnicy fina?u zobowi?zuj? si? do 
przestrzegania aktualnie obowi?zuj?cych 
przepisów bhp.

4. Organizator, stosownie do udzielonej przez 
przedstawiciela ustawowego uczestnika, 
zastrzegaj? sobie prawo robienia zdj?? i 
rejestrowania wyst?pów fina?owych 
prezentowanych przez uczestników.

5. Uczestnik (uczestnicy) z danej szko?y mog? 
przyjecha? na fina? ze swoj? grup? publiczno?ci ? 
z zastrze?eniem, i? maksymalna liczebno?? grupy 
takiej zostanie potwierdzona do 17.03.2023, po 
uprzednim ustaleniu liczebno?ci grup 
publiczno?ci z innych szkó?, a potwierdzenie 
zostanie przes?ane na e-mail tej szko?y.
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