
 

REGULAMIN 

        II SZKOLNEGO  KONKURSU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 

                        im.  Ignacego Jana Paderewskiego 

                                  

Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ignacego Jana     

Paderewskiego  ul . Jana Długosza 53, 05-800 Pruszków, tel. 48 22 496 31 

21,  email: sekretariat@sp5pruszkow.pl  

Koordynator konkursu: Marian Walentynowicz tel. 600 951 278 

2. Przyjmowanie zgłoszeń do 28.10.2022 r.  
3. Przesłuchania konkursowe: 09.11.2022 r. godz. 9.00  w Sali widowiskowo- 

sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego  

w Pruszkowie. 

4. Koncert galowy i rozdanie nagród 10.11.2022 r. w Sali widowiskowo-

sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego  

w Pruszkowie 

5. Wyniki konkursu zostaną podane również na stronie  internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego   w Pruszkowie.           

                      

Warunki uczestnictwa: 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. 

Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszkowie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się z regulaminem        

i spełnienie warunków uczestnictwa. 

3. Każdy wykonawca/zespół przygotowuje i prezentuje na żywo jeden 

dowolnie wybrany utwór patriotyczny.  

4. Piosenkę można prezentować z podkładem muzycznym, a cappella  

lub z towarzyszeniem instrumentów.  
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5. Laureaci i uczestnicy, którzy brali udział w I edycji konkursu, mogą 

uczestniczyć w II Szkolnym Konkursie Piosenki Patriotycznej, jednakże 

powinni zaprezentować inny utwór patriotyczny. 

6. W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne (do 6 osób)             

w następujących kategoriach: 

a) soliści w wieku 7-8 lat, 

b) soliści w wieku 9-11 lat, 

c) soliści w wieku 12- 14 lat,  

d) zespoły wokalne w wieku 7-10, 

e) zespoły wokalne w wieku 11-14. 

 

O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika. W przypadku 

zespołów wokalnych o kategorii decyduje rok urodzenia najstarszego z 

uczestników. 

Karty zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy składać do nauczyciela 

muzyki  Mariana Walentynowicza do 28.10.2022 r 

Cele konkursu: 

 uświetnienie obchodów  104 rocznicy odzyskania niepodległości 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

 zachęcanie do korzystania z dorobku kultury  naszego narodu, 

 wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej, 

 popularyzacja piosenek patriotycznych, 

 odkrywanie talentów wokalnych. 

                          

Ocena: 

Jury powołane przez Organizatora dokona wyłonienia laureatów                               

w poszczególnych kategoriach. Decyzje jurorów są ostateczne 

i  niepodważalne.  

Kryteria oceny: 

- muzykalność i walory głosowe, 

- dobór repertuaru, 

- intonacja, 

- dykcja i emisja głosu, 

- ogólny wyraz artystyczny. 

W każdej kategorii Jury wytypuje co najmniej trzech laureatów.  



 

 Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji utworów           

w środkach masowego przekazu, również na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszkowie  oraz 

publikacji imion, nazwisk i informacji  o uczestnikach konkursu. 

3. Organizator zobowiązuje uczestników do wykorzystywania utworów                

z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, 

artystów, wykonawców oraz producentów.  

4. Organizator może zmienić postanowienia niniejszego regulaminu.                  

W szczególności dotyczy to zmian terminu realizacji konkursu.  

5. Jury może zdecydować o przyznaniu dodatkowych nagród.  

6. Szczegółowe informacje na temat II Szkolnego Konkursu Piosenki 

Patriotycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego można uzyskać 

telefonicznie pod numerem 600-951-278 u koordynatora konkursu 

Mariana Walentynowicza.  

7. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają 

Organizatorzy. 

8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

 

Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Dziecka jest Szkoła 

Podstawowa nr 5 im Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszkowie. 

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym 

można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: 

sekretariat@sp5pruszkow.pl      

3. W celach organizacyjnych II Szkolnego Konkursu Piosenki Patriotycznej 

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe osób biorących 

udział w konkursie: Dziecka, Rodziców, Opiekunów prawnych, Opiekunów 

artystycznych, Nauczycieli, Autorów oraz osób współpracujących                     

z Organizatorem w ramach tego Konkursu. Przetwarzane dane i ich 

archiwizacja następuje na podstawie  art.6 ust. 1, pkt. a) rozporządzenia 
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Parlamentu Europejskiego i Rady Europy UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 05/48/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

– Dz.U. UE.L 2016.119. 

4. Przysługuje Państwu prawo do dostępu, sprostowania swoich danych 

osobowych oraz danych dziecka, ograniczenia ich przetwarzania, a także 

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. 

5. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego   

się ochroną danych w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie        

z  przepisami prawa: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,  00-

193 Warszawa. 

6. Okres przechowywania przez Administratora kart zgłoszenia wraz 

z  zawartymi danymi dziecka wynosi 2 lata, licząc od roku następnego po 

zakończeniu konkursu.  

7. Państwa dane osobowe i dane dziecka mogą być udostępnione innym 

podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi 

Administrator zawarł umowy  o powierzeniu danych osobowych. 

8.  Państwa dane osobowe i dane dziecka nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, a także nie 

będą przekazywane do państwa trzeciego i/lub organizacji 

międzynarodowej.  

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu  uczestnictwa                  

w II Szkolnym Konkursie Piosenki Patriotycznej. 

Oświadczenie: 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem II Szkolnego Konkursu 

Piosenki Patriotycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego  i akceptuję wszystkie 

warunki w nim zawarte.  

-------------------------------------------------------------- 

data i czytelny podpis Opiekuna/ Rodzica 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  ( imię, 

nazwisko, adres e-mail, telefon, rok urodzenia, wizerunek – zdjęcie i  nagranie 

filmowe)  w związku  z udziałem w konkursie. Przyjmuję do wiadomości, że 

administratorem danych osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ignacego 



Jana Paderewskiego  w Pruszkowie  ul. Jana Długosza 53, 05-800 Pruszków , tel. 

48 22 496 31 21 ,  e-mail: sekretariat@sp5pruszkow.pl Posiadam wiedzę, że 

podanie danych i zgody są dobrowolne, jednak konieczne do spełnienia 

wymogów konkursowych.  

________________________________________________ 

data i czytelny podpis Opiekuna/ Rodzica 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku 

dziecka. Przedmiotowa zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w 

szczególności rozpowszechnianie w Internecie, w tym na stronie Szkoły 

Podstawowej nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego  w Pruszkowie oraz portalu 

społecznościowym Facebook, jednakże wizerunek nie może być użyty w formie 

lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych. 

__________________________________________________ 

data i czytelny podpis Opiekuna/ Rodzica 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5  im. Ignacego 

Jana Paderewskiego w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Jana 

Długosza 53, 05-800 Pruszków , tel. 48 22 496 31 21 ,  e-mail: sekretariat@sp5 

pruszkow.pl  

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych kontakt mailowy: 

iodo1.cuw@miasto.pruszkow.pl 


