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Każdy język obcy daje Ci nowe życie – 
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III WOJEWÓDZKI  

FESTIWAL JĘZYKOWY 

 

 

NIEGOWIĆ 2017 

 



REGULAMIN 

III WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU JĘZYKOWEGO  

W NIEGOWICI 

 

ORGANIZATOR: Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici –  

   nauczyciele języków obcych. 

 

KOORDYNATOR: Dyrektor Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici –   

   mgr inż. Leszek Rajtarski 

 

TERMIN: część I - 16 lutego 2017 r. (rozpoczęcie o godz. 9.00),  

       część II - 23 lutego 2017 r. (rozpoczęcie o godz. 10.00). 

 

CELE FESTIWALU: 

1. Wspieranie i rozwijanie językowych, muzycznych, plastycznych oraz recytatorskich 

uzdolnień uczniów. 

2. Zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy w zakresie kształtowania umiejętności 

językowych oraz zdobywania wiedzy na tematy związane z kulturą angielskiego  

i niemieckiego obszaru językowego. 

3. Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem 

zdolnym. 

4. Rozbudzanie ciekawości oraz kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec 

kultur innych krajów. 

5. Integracja środowiska nauczycieli języków obcych i propagowanie idei zdrowej 

rywalizacji między szkołami. 

 

UCZESTNICY: uczniowie gimnazjów z województwa małopolskiego.  

 

FORMY KONKURSOWE:  

1. konkurs recytatorski (w języku angielskim lub niemieckim),  

2. konkurs piosenki (w języku angielskim lub niemieckim),  

3. konkurs filmowy (w języku angielskim lub niemieckim), 

4. konkurs plastyczny  

 

 

 



STRUKTURA I PRZEBIEG FESTIWALU: 

Przebieg III Wojewódzkiego Festiwalu Językowego planowany jest w dwóch etapach: 

Etap I – eliminacje -16 lutego 2017 r. w Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły               

w Niegowici. 

Godz.9.00 – rejestracja uczestników, 9.15 – rozpoczęcie konkursu. 

Kategorie konkursowe:   

 konkurs piosenki, 

 konkurs recytatorski. 

Czas trwania – ok.3 godzin (uzależniony od liczby kandydatów). 

Etap II – ogłoszenie wyników oraz gala wręczenia nagród -23 lutego 2017r. 

(miejsce zostanie podane w terminie późniejszym na zaproszeniach) 

 ogłoszenie wyników konkursu filmowego - projekcja zwycięskich filmów, 

 ogłoszenie wyników konkursu plastycznego – wystawa prac, 

 ogłoszenie wyników konkursu piosenki – prezentacja zwycięskiego utworu, 

 ogłoszenie wyników konkursu recytatorskiego, 

 wręczenie nagród i dyplomów we wszystkich kategoriach. 

ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO UDZIAŁU W FESTIWALU: 

Do dnia 12 stycznia 2017r. nauczyciel zgłasza szkołę do udziału w konkursie na formularzu 

zgłoszenia (załącznik nr 1), gdzie zaznacza, w jakich kategoriach konkursowych wezmą 

udział jego uczniowie (można zaznaczyć jedną kategorię lub więcej) i podaje ich nazwiska. 

Formularz zgłoszenia (załącznik nr 1) prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

magdalena.pecak@poczta.fm 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH 

KATEGORII KONKURSOWYCH: 

KONKURS PIOSENKI: 

Jest to konkurs piosenki angielskiej lub  niemieckiej dla zespołów (jako zespół wykonawców 

rozumiany jest duet i więcej osób). Szkołę może reprezentować jeden zespół śpiewający 

piosenkę w języku angielskim lub niemieckim z własnym akompaniamentem  lub podkładem  

muzycznym.  



Podkład muzyczny na płycie CD lub innym nośniku (np. pendrive) należy dostarczyć  

do organizatorów 16 lutego 2017r. 

Występ może trwać maksymalnie 5 minut.  

Powołana przez organizatorów komisja oceniać będzie: 

 poprawność i biegłość językową, 

 interpretację wykonywanego utworu, 

 muzykalność,  

 ogólny wyraz artystyczny. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie zespołu do dnia 12 stycznia 2017 r. 

(przy zgłaszaniu szkoły do udziału w Festiwalu Językowym). Konkurs piosenki odbędzie się 

16 lutego 2017 r. w siedzibie organizatora – Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły                      

w Niegowici o godz. 9.00, ogłoszenie wyników tego samego dnia, wręczenie nagród  

i dyplomów 23 lutego 2017r.  

KONKURS RECYTATORSKI: 

Konkurs ma formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego w języku angielskim  

lub niemieckim. Szkołę może reprezentować jeden uczeń. Czas recytacji – do 5 minut. 

Powołana przez organizatorów komisja oceniać będzie: 

 poprawność i biegłość językową, 

 dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 

 interpretację wykonywanego utworu. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie ucznia do dnia 12 stycznia 2017 r.wraz 

ze zgłoszeniem szkoły do udziału w Festiwalu Językowym. Konkurs recytatorski odbędzie się 

16 lutego 2017r. w siedzibie organizatora – Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły  

w Niegowici o godz.9.00, ogłoszenie wyników tego samego dnia, wręczenie nagród  

i dyplomów 23 lutego 2017 r. Prosimy o dostarczenie wybranego utworu poetyckiego  

w formie pisemnej w 2 (dwóch) egzemplarzach dla potrzeb pracy komisji  w dniu konkursu. 

KONKURS PLASTYCZNY: 

Konkurs na pracę plastyczną – plakat promujący stolicę wybranego kraju anglo- lub 

niemieckojęzycznego (Londyn, Dublin, Waszyngton, Ottawa, Canberra, Berlin, Wiedeń, 

Berno, Vaduz). Format plakatu – A2 (420mm x 594mm). 

Każda szkoła może przesłać maksymalnie 2 (dwie) prace. 



Autorem pracy konkursowej może być tylko jeden uczeń, nie może być to praca zbiorowa. 

Plakat musi być opisany na odwrocie zgodnie ze wzorem: tytuł pracy, imięi nazwisko autora, 

klasa, szkoła, opiekun, telefon kontaktowy. 

Prace prosimy nadsyłać bądź dostarczyć na adres Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły  

w Niegowici do dnia 12 stycznia 2017 r.Najlepsze prace plastyczne zostaną wybrane przez 

komisję powołaną przez organizatorów. 

Jury powołane przez organizatora Festiwalu oceni prace, biorąc pod uwagę:  

 zgodność z regulaminem,  

 oryginalność i pomysłowość,  

 estetykę wykonania. 

Ogłoszenie wyników – 23 lutego 2017 r. 

KONKURS FILMOWY: 

Konkurs na film zrealizowany samodzielnie przez uczniów, nagrany w formacie MP4,  

o czasie trwania ok.5 minut. Temat filmu: „Język obcy – język (nie)obcy”. Przynajmniej 

połowę ścieżki dźwiękowej filmu powinien stanowić dialog w języku angielskim lub 

niemieckim. 

Każda szkoła może przesłać maksymalnie 2 (dwa) filmy. Termin nadsyłania upływa 12 

stycznia 2017 r. Nośnik z filmem powinien być opisany (imię, nazwisko, nazwa szkoły, 

numer telefonu kontaktowy głównego autora). W filmie może wystąpić dowolna liczba 

aktorów,  przy jego realizacji może uczestniczyć wielu uczniów, należy jednak wytypować 

jednego z nich ze wskazaniem do odbioru nagrody. 

Ogłoszenie zwycięskich filmów wraz z ich projekcją nastąpi 23 lutego 2017 r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE: 

1. Przyjazd uczestników i ubezpieczenie odbywa się na koszt własny lub delegujących 

instytucji. 

2. Uczestnicy III Wojewódzkiego Festiwalu Językowego w Niegowici wyrażają zgodę  

na dokumentowanie ich twórczości oraz wykorzystywanie nagranych materiałówi 

wizerunku twórców dla potrzeb promocji festiwalu. 

3. Prace plastyczne, utwory muzyczne, wiersze oraz filmy wykonane niezgodnie  

z regulaminem nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

4. Prace plastyczne oraz nośniki z filmami po zakończeniu konkursu można odebrać  

u organizatorów do dnia 10.03.2017 r., po tym terminie prace pozostają własnością 

organizatorów. 

5. Festiwal z przyczyn niezależnych od organizatora może być w dowolnym momencie 

odwołany, o czym niezwłocznie zostaną poinformowane wszystkie zgłoszone szkoły. 

 

PRZYZNAWANIE NAGRÓD: 

1. W skład jury konkursowego wchodzą osoby powołane przez Organizatora spośród 

opiekunów uczniów szkół przyjezdnych występujących w konkursach oraz – jako 

Przewodniczący – jeden z nauczycieli Gimnazjum w Niegowici.  

2. Jury konkursowe festiwalu przyznaje nagrody za zdobycie miejsc I-III i wyróżnienia. 

3. Istnieje także możliwość przyznania nagród dodatkowych, ufundowanych przez 

sponsorów. Decyzję o ewentualnym przyznaniu takich nagród, po informacji 

otrzymanej od jury, podejmuje Organizator festiwalu.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Koordynator Festiwalu. 

2. Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.  

W takim przypadku uczestnicy zostaną o nich niezwłocznie powiadomieni.  

4. Dodatkowe informacje można uzyskać od nauczyciela języka niemieckiego,  

mgr Magdaleny Bednarczyk mailowo: magdalena.pecak@poczta.fm lub telefonicznie 

pod numerem tel. 503-190-080. 

 

 



               ZAŁĄCZNIK Nr 1 

................................................................. 

(miejsce na pieczątkę szkoły)         
  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

w III Wojewódzkim Festiwalu Językowym 
w Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici  2017 

NAZWA SZKOŁY: __________________________________________________________ 

ADRES SZKOŁY: __________________________________________________________ 

DANE  NAUCZYCIELA ZGŁASZAJĄCEGO UCZNIÓW: 

IMIĘ I NAZWISKO: ____________________________________________________________ 

TELEFON: ___________________________________________________________________ 

E-MAIL DO KONTAKTU: ________________________________________________________ 

KATEGORIA I – KONKURS PIOSENKI (ANGIELSKIEJ LUB NIEMIECKIEJ) 

NAZWA ZESPOŁU bądź IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA (przedstawiciela): 
1.__________________________________________________________________________ 

Język - ______________________________________ (wpisać należy angielski lub niemiecki) 

KATEGORIA II – KONKURS RECYTATORSKI (W JĘZYKU ANGIELSKIM  LUB NIEMIECKIM) 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: 
1.__________________________________________________________________________ 

Język - ______________________________________ (wpisać należy angielski lub niemiecki) 

KATEGORIA III – KONKURS PLASTYCZNY  

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: 
1.__________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

KATEGORIA IV – KONKURS FILMOWY 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: 
1.__________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 


