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DYREKTORZY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH 

ORAZ NAUCZYCIELE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO 

 

 

 

KÓŁKO JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO  

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W KWIDZYNIE 

 

pragnie zaprosić gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych do 

udziału w: 

  

II EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU  

- VI FESTIWALU POEZJI I PIOSENKI HISZPAŃSKIEJ. 

 

Konkurs odbędzie się 20 lutego 2018r o godzinie 10:00. Szczegółowe 

informacje o konkursie wraz z Regulaminem przesyłamy w załączeniu. 

Zgłoszenia elektroniczne: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecm5k9pGH4Xuhq5aNi_pTPIG

8YYOIPMtZ_5WGuIVOVO_l7rQ/viewform?usp=sf_link 

 

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: g.olea.martin@gmail.com 

Bieżące informacje na temat konkursu znajdują się na: 

Facebooku kółka: „Hiszpanski Pierwsze LO”  

stronie WWW kółka: https://hiszpanskipierwszelo.wordpress.com/ 

 

ZAPRASZAMY!!! 

 

 

Organizator:                                                              Dyrektor szkoły: 

Gabriela Olea Martin                                                 Sebastian Więckowski 
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REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU POEZJI  

I PIOSENKI HISZPAŃSKIEJ 
 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

kwidzyńskiego, znających język hiszpański 

2. Organizatorem konkursu jest Kółko Języka Hiszpańskiego w I Liceum Ogólnokształcącym  

w Kwidzynie. 

3. Za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu odpowiada: Gabriela Olea Martin (nauczycielka 

języka hiszpańskiego). 

II. CELE KONKURSU 

1. Promocja uzdolnień artystycznych uczniów powiatu kwidzyńskiego i prezentacja ich dorobku. 

2. Rozwój talentów młodych ludzi. 

3. Promocja języka i kultury krajów Unii Europejskiej – kształtowanie postaw proeuropejskich 

III. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Każdy uczestnik konkursu może zaprezentować jeden wiersz po hiszpańsku lub jedną piosenkę  

z bogatego repertuaru artystów z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej lub innych artystów śpiewających 

po hiszpańsku. 

2. Utwory są wykonywane na żywo z towarzyszeniem podkładu muzycznego lub akompaniamentu. 

3. Recytacja wiersza – występ indywidualny. 

4. Piosenka – występ indywidualny lub zespół. 

IV. NAGRODY 

Dla trzech pierwszych zwycięzców w kategorii Piosenka i trzech zwycięzców w kategorii Wiersz 

przewidziane są atrakcyjne nagrody. Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bezpośrednio po zakończeniu konkursu zostaną ogłoszone wyniki. 

2. Przed rozpoczęciem konkursu uczestnicy zobowiązani są do przekazania akustykowi płyty  

z podkładem muzycznym (nagrania CD audio, nie akceptujemy nagrań w innych formatach) 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poprawne odtwarzanie ścieżki dźwiękowej. Osoby 

zainteresowane mogą dostarczyć nagranie do organizatora konkursu w terminie do 15 stycznia 2018 

w celu sprawdzenia poprawności odtwarzania. Każda płyta musi być opisana, imieniem  

i nazwiskiem uczestnika, adresem e-mail oraz nazwą szkoły, którą reprezentuje. 

4. Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy  

w wyznaczonym dniu i godzinie z przyczyn losowych nie przystąpią do konkursu. Ostateczne 

decyzje w sprawach spornych nieobjętych regulaminem podejmuje organizator konkursu. 

5. Pytania i uwagi należy kierować na adres e-mail: g.olea.martin@gmail.com 

6. Organizator nie zapewnia instrumentów. 

7. Zainteresowane szkoły i osoby zgłaszają chęć udziału w konkursie do 15 stycznia 2018r. poprzez 

wypełnienie formularza online pod następującym linkiem: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecm5k9pGH4Xuhq5aNi_pTPIG8YYOIPMtZ_5WGu

IVOVO_l7rQ/viewform?usp=sf_link 

 

Pytania można wysyłać na adres e-mail: g.olea.martin@gmail.com. Konkurs odbędzie się 20 lutego 

2018r o godzinie 10:00, w auli I Liceum Ogólnokształcącym w Kwidzynie przy ul. Konarskiego 12. 

Tel. kontaktowy: 792002016, e-mail: g.olea.martin@gmail.com 
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