
Zespół Szkół w Karlinie  
 

ul. Ks. Brzóski 6;  78 – 230 Karlino 
 

tel./fax  94 311 78 44  
 

e-mail: zsp.karlino@poczta.onet.pl ;  www.zskarlino.pl 

 
 

Szanowni Państwo,  

w związku z kolejną rocznicą wejścia Polski do UE pragniemy poinformować, iż  

25 maja 2016 r.  o godz. 11.00 w Zespole Szkół w Karlinie odbędzie się   

 

Festiwal Piosenki Europejskiej 
 

Do udziału serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 
REGULAMIN  KONKURSU 

 

Cele Konkursu:  

 rozbudzenie zainteresowania kulturą innych państw europejskich, 

 popularyzowanie nauki języków obcych poprzez aktywność artystyczną,  

 wspieranie uzdolnionych uczniów i umożliwienie prezentacji ich talentów wokalnych, 

 kształtowanie umiejętności współzawodnictwa w duchu tolerancji i otwartości. 
 

Warunki udziału w konkursie:  

W Konkursie mogą uczestniczyć soliści, duety i małe zespoły (do 6 osób) w trzech kategoriach wiekowych: 

szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.  

Każdy wykonawca  prezentuje dowolną piosenkę w jednym z języków Unii Europejskiej z akompaniamentem 

lub z pół-playbacku w postaci zapisu elektronicznego audio (bez chórków i wokalu). 

Dopuszczalna jest własna twórczość. 

Czas wykonywania utworu nie może przekroczyć 5 minut.  
 

Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie na adres e-mail: zsp.karlino@poczta.onet.pl          

 w terminie do 20 maja 2016 r:  

1. karty zgłoszenia, 

2. podkładu muzycznego do utworu (nagranie w formacie mp3) lub informacji o akompaniamencie 

3. dostarczenie  w  dniu  eliminacji  podpisanej  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz wizerunku 

(w załączeniu).  
 

Informujemy, że po 20 maja zgłoszenia nie będą już przyjmowane. 
 

Organizator zapewnia sprzęt nagłośnieniowy.  
 

Kryteria oceny i nagrody:  

Festiwal ma formułę przeglądu, w którym wszyscy uczestnicy są wygranymi i nagrodzonymi.  

O przyznaniu festiwalowych wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych decydować będzie jury. 
 

Przepisy ogólne:  

Z chwilą przystąpienia do Konkursu,  Uczestnicy przenoszą na Organizatora bez wynagrodzenia przysługujące im prawa 

związane z wykonaniami artystycznymi oraz każdy Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora  

i Sponsorów ze swojego imienia i nazwiska, głosu, wypowiedzi oraz wizerunku w celach związanych  

z  przeprowadzeniem, utrwaleniem oraz promocją Konkursu. 

Zgłoszenie się i udział w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.  

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.  

Wszelkie informacje, zmiany i terminy komunikowane będą poprzez ogłoszenia na stronie internetowej szkoły 

www.zskarlino.pl w zakładce: Festiwal Piosenki Europejskiej  

 

Koordynatorzy: Norbert Potomski, Justyna Syga 

 

 

http://www.zskarlino.pl/
mailto:zsp.karlino@poczta.onet.pl
http://www.zskarlino.pl/


 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Zgłaszam/y chęć uczestnictwa w Festiwal Piosenki Europejskiej organizowanym w dniu  

25 maja 2016 r. o godz.11.00 w Zespole Szkół w Karlinie  

 

Nazwa szkoły:  

 

 

Imiona i nazwiska uczniów:    

 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
 

 

Tytuł piosenki:    

 

Wykonawca:  

  

Instrument:  

  

Podkład Mp3: tak / nie 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna:  

 

 

Kontakt telefoniczny i adres e-mail:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

………………………………………. 

 

dnia ………………………….. 

                                                                                 Miejscowość                                                          data 

 

 
 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE I PUBLIKACJĘ  

WIZERUNKU I GŁOSU DZIECKA 

 

 

Wyrażam zgodę na udział : 
 

 
(imię i nazwisko małoletniego/małoletniej) 

 

w Festiwalu Piosenki Europejskiej organizowanym przez Zespół Szkół w Karlinie 25 maja 2016r.  

o godz 11.00. Ponadto wyrażam zgodę i zezwalam na nieodpłatne wielokrotne wykorzystanie  

i publiczne rozpowszechnianie wizerunku, głosu, imienia i nazwiska, wyżej wymienionego 

Małoletniego, przez Zespół Szkół w Karlinie, poprzez publikowanie wizerunku lub głosu wraz  

z utworem, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na stronie internetowej w celu propagowania 

idei konkursu, promowania autorów prac konkursowych lub w celach dydaktyczno - naukowych, 

edukacyjnych lub reklamowych. 

Oświadczam, że powyższa zgoda Małoletniego i mojej osoby jako jego przedstawiciela, na 

wykorzystywanie wizerunku, głosu, imienia i nazwiska, jest dobrowolna i nie wynika z działania 

bezprawnego; 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
 imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego Małoletniego  

czytelny podpis 


