
  ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH 
W USTCE 

zaprasza do wzięcia udziału 
 

w V USTECKIM KONKURSIE POEZJI ŚPIEWANEJ 
 

„BURSZTYNOWE NUTY POEZJI” 
 

 

Regulamin 
 

I. Zasady ogólne: 

1. Cele konkursu: 

- rozwijanie zainteresowań uczniów poezją, a w szczególności poezją śpiewaną, 

- popularyzowanie wykonawców poezji śpiewanej i ich repertuaru wśród dzieci i młodzieży, 

- uwrażliwienie uczestników na dbałość i estetykę wykonania utworów, 

- przybliżenie sylwetek i twórczości znanych poetów. 

2. Uczestnicy wykonują jeden samodzielnie wybrany utwór, który nagrywają i przesyłają na dowolnym 

nośniku lub z wykorzystaniem internetowego transferu dużych plików na adres szkoły lub na email 

edyta.lepkowska@zsoitustka.edu.pl  

3. W konkursie biorą udział uczniowie państwowych, publicznych i niepublicznych szkół 

ponadpodstawowych i podstawowych (klasy IV-VIII) oraz reprezentanci instytucji kultury w wieku 

szkolnym. 

4. Każda szkoła lub instytucja kultury wyłania w sposób dowolny maksymalnie trzech uczestników. 

5. Zgłoszenia należy przesłać do 30 kwietnia 2021 roku. 

 

II. Nagrody: 

1. Zostaną przyznane nagrody w trzech kategoriach wiekowych: 

- szkoły podstawowe klasy IV - VI,  

- szkoły podstawowe klasy VII - VIII  

- szkoły ponadpodstawowe  

za zajęcie: I , II i III miejsca, przez Jury powołane przez organizatora. 

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa (drogą elektroniczną), a 

laureaci – dyplomy i nagrody rzeczowe, które wyślemy pocztą. 

 

III. Czas i miejsce konkursu: 

1. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce 12 maja 2021 r. 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości uczestników drogą elektroniczną w dniu  konkursu 

oraz na stronie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. 

3. Nagrody dla laureatów zostaną wysłane pocztą. 

 

IV. Zgłoszenia uczestników do konkursu: 

1. Szkoła lub instytucja wypełnia KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE i 

przesyła ją wraz z nagraniem wykonania przez uczestnika utworu na adres organizatora: 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce 

ul. Bursztynowa 12 

76-270 Ustka 

Tel/fax (059) 8147106 

Mail: zsoitustka@wp.pl  lub edyta.lepkowska@zsoitustka.edu.pl  
 

Informacji udzielają: 

Edyta Łepkowska – tel. 606427910 

Magdalena Wróblewska–Majchrowska – tel. 608500363 
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