
II Międzyszkolny Konkurs Piosenki Wiosennej 
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach 

 
 
1. Postanowienia ogólne: 

a) organizatorem II Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Wiosennej jest Szkoła 
Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach, 

b) niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału w konkursie 
oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przygotowaniem i 
przeprowadzeniem. 

 
2. Zgłoszenia: 

a) zgłoszenia uczestników chętnych do wzięcia udziału w konkursie przyjmowane będą do 
29 kwietnia 2022 roku na adres e-mail koordynatora konkursu: 
justyna.hajok@gmail.com. 

b) zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą przy pomocy kart zgłoszeniowych, 
c) karty zgłoszeniowe wraz z regulaminem zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

Szkoły, 
d) osobami odpowiedzialnymi za przebieg konkursu są koordynatorzy – Justyna 

Siemiątkowska, Marta Bogacka. 
 
3. Termin i miejsce konkursu: 
06.05.2022r.(piątek) – posiedzenie jury i ogłoszenie wyników w 

Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach oraz na jej stronie 
internetowej. 
 
4. Celem konkursu jest: 

a) rozwijanie uzdolnień muzycznych, 
b) rozwijanie wiedzy na temat danej pory roku, 
c) wyłonienie młodych talentów, 
d) promowanie aktywności twórczej wśród dzieci, 
e) rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich. 

 
5. Warunki oraz zasady udziału i przebiegu konkursu: 

a) uczestnicy będą rozpatrywani w następujących kategoriach: 

• Klasy I-III 

• Klasy IV-VIII 
a) uczniowie mogą wystąpić indywidualnie lub w duecie, 
b) każdy uczestnik lub grupa zgłasza jedną piosenkę o tematyce wiosennej, 
c) uczestnicy mogą śpiewać a capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej 

osoby (również dorosłej) lub z przygotowanym wcześniej dowolnym 
akompaniamentem nagranym na płycie CD lub w formacie MP3 (nie dopuszcza się 
występu z tzw. „pełnego playbacku”). 

d) Konkurs odbywa się w formie stacjonarnej dlatego wykonawcy proszeni są o przesłanie 
nagrania podkładu jeśli jest taka konieczność oraz dokumentów (karta zgłoszenia, 
zgody) za pośrednictwem platformy WeTransfer na adres e-mail: 



justyna.hajok@gmail.com. Każdy utwór zespołu powinien być opisany w następujący 
sposób: nazwa zespołu/grupy_kategoria wiekowa,placówka. 

e) opiekunowie uczestników dokonują zgłoszenia na specjalnej karcie zgłoszeniowej, 
będącej załącznikiem do Regulaminu do dnia 29 kwietnia 2022r. do koordynatora 
konkursu. 

 
6. Ocena i nagrody: 

a) uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatorów, 
b) jurorzy oceniający wykonawców w trakcie konkursu będą brać pod uwagę: 

• dobór repertuaru (odpowiedni do wieku wykonawcy), 

• stronę muzyczną (walory głosowe, muzykalność), 

• interpretację utworu, 

• ogólne wrażenie artystyczne (kostium, osobowość sceniczna), 
a) w wyniku oceny, jury przyzna I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. 

 
7. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie 
Konkursu, zmiany czasu trwania konkursu, warunków udziału. 
 
 

USTALENIA KOŃCOWE 
1. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do audiowizualnej rejestracji prezentacji oraz 

publikowania zdjęć w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a powstały 
materiał będzie wyłączną własnością organizatora. 

3. Wszystkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygać będą organizatorzy 
konkursu. 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

II Międzyszkolny Konkurs Piosenki Wiosennej 
Szkoła Podstawowa nr 36 

im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach 
 
 
 
1. Nazwa i adres placówki: 

…………………………………………………………………………………….............................................................. 

2. Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

…………………………………………………………………………………….............................................................. 

3. Tytuł piosenki: 

…………………………………………………………………………………................................................................ 

4. Imię i nazwisko wychowawcy (opiekuna) uczestnika konkursu, tel. kontaktowy 

 ………………………………………………………………………………….............................................................. 

 
 
 
 
 

………………………………. 
(pieczątka i podpis Dyrektora) 

 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.042016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) informuję, że: 

• Administratorem Danych jest Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy 
w Tychach , zwana dalej Administratorem lub Organizatorem. Kontakt z Administratorem jest 
możliwy: listownie na adres siedziby: ul. Gen.Ch.de Gaulle’a 18, 43-100 Tychy, mailowo na adres 
poczty elektronicznej: sp36@oswiata.tychy.pl 

• Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iod@mco.tychy.pl 

• Dane identyfikacyjne uczestników konkursu w zakresie imienia, nazwiska, wieku itd.  w formie listy 
są przekazywane Administratorowi za pośrednictwem instytucji uczestniczącej w organizacji 
niniejszego konkursu. 

• Administrator przetwarza dane osobowe uczestników: 

• na podstawie wyrażonej przez uczestnika / rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika zgody 
do momentu rozstrzygnięcia konkursu (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). Do tego momentu uczestnik / 
rodzic lub opiekun prawny uczestnika może wycofać zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres: Szkoła Podfstawowa nr 36 
im.Narodów Zjednoczonej Europy , ul. Gen.Ch. de Gaulle’a 18, 43-100 Tychy 

• a po rozstrzygnięciu konkursu w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Adminis-
tratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) w związku z dochodzeniem i obroną przed ewentualnymi 
roszczeniami związanymi z uczestnictwem w konkursie. 

• a w przypadku wygrania nagrody przez 5 pełnych lat w związku z realizacją obowiązków 
prawnych (art. 6 ust.1 lit. C RODO) zgodnie z przepisami rachunkowymi. 

• Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie. 

• Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom 
świadczącym Administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym 
partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne na podstawie 
zawartych umów, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa. 

• Ma Pan / Pani prawo do: 

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika 
z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej, 

• sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną 
sytuacją. 

• Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. 
Stawki 2 00-193 Warszawa) na niewłaściwe przetwarzanie jej danych. 

• Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein); 

• Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w 
formie pisemnej (skan) na podany adres Administratora danych 
 
 
 
…………………………………………………………….. 

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

mailto:sp36@oswiata.tychy.pl

