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Brynica, 29 listopada 2019 



REGULAMIN 

I GMINNEGO KONKURSU POEZJI ŚPIEWANEJ I RECYTOWANEJ 

O PIÓRO STEFANA ŻEROMSKIEGO 

 

ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa im. S Żeromskiego w Brynicy  

ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 

1. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień muzycznych młodzieży, stwarzanie możliwości 

publicznych występów w gronie młodych wokalistów z różnych szkół oraz popularyzacja 

poezji śpiewanej.  

2. Do organizacji konkursu mogą włączyć się także inne instytucje i organizacje. 

3. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Szkołę, 

która dokona oceny poziomu wykonania utworów i wyłoni zwycięzców. 

4. I Gminny Konkurs Poezji Śpiewanej i Recytowanej odbędzie się 29 listopada 2019 r. 

(piątek) w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Brynicy. Rozpoczęcie konkursu o 

godz. 9:30.  

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. Uczestnicy 

będą oceniani w dwóch kategoriach: kl. IV-VI, VII-VIII. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie jednego utworu 

śpiewanego  w języku polskim oraz jednego fragmentu prozy Stefana 

Żeromskiego. Czas wykonywania dwóch prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. 

3. Utwory muzyczne prezentowane w konkursie winny być dziełem polskich autorów. 

4. W prezentacjach wokalnych występują tylko i wyłącznie soliści. 

5. Warunkiem uczestnictwa jest opanowanie tekstu utworów na pamięć. 

6. W konkursie szkołę może reprezentować max.5 uczniów. 

7. Podczas wykonywania utworu śpiewanego uczniowi może towarzyszyć 

akompaniament instrumentalny, składający się najwyżej z 3 instrumentów lub 

akompaniament automatyczny. Wyklucza się korzystanie z półplaybacków. 

8. Kryteria oceny: 

- dobór repertuaru / poszukiwania repertuarowe, dopasowanie utworu do możliwości 

wykonawczych, wieku, wrażliwości i temperamentu wykonawcy/, 

- dykcja, 

- intonacja, 

- ogólny wyraz artystyczny, 

- osobowość wykonawcy 

- zdolność poruszania słuchaczy.   

9. Termin zgłoszeń uczestników upływa z dniem 10 listopada br. 

10. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje (załącznik nr 1): 

- imię i nazwisko uczestnika, szkoła, klasa,  

- imię i nazwisko autora tekstu i kompozytora (może być własna kompozycja), 

- tytuł wykonywanego utworu, 



- tytuł utworu S. Żeromskiego, z którego pochodzi recytowany fragment, 

- imię i nazwisko osoby przygotowującej. 

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia do szkoły lub 

wysłania na adres mailowy: spbrynica@interia.pl. Zgodę na wykorzystanie wizerunku 

należy dostarczyć w dniu konkursu (załącznik nr 2). 

 

NAGRODY: 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci – dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe. 

ZASADY ORGANIZACYJNE: 

1. Koszty podróży uczestników, pokrywają instytucje delegujące lub sami wykonawcy. 

2. Uczestnicy Konkursu otrzymają bezpłatny posiłek w dniu występu.  

3.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia kolejności występujących. 

4.Zgłoszenie się do udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się uczestnika 

do  przestrzegania niniejszego regulaminu, podporządkowania decyzjom organizatorów i 

Jury. 

5.W sprawach nie ujętych regulaminem decydują organizatorzy. 

6. Wszelkie informacje pod nr tel. (041)  30 62 022 lub kom. 602 838 233. 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału! 

 

 

 

Organizatorzy:        Dyrektor szkoły: 

Magdalena Kędziora 

Agata Paździerz 
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Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszeń 

 

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………….. 

Szkoła, klasa…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

Wykonywane utwory 

nr 1……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

nr 2 …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

Opiekun ……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2  

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Nie wyrażam/Wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

……………………………….………………… w celu i w zakresie niezbędnym do udziału 

 w I Gminnym Konkursie Poezji śpiewanej i Recytowanej O pióro Stefana Żeromskiego 

organizowanym przez Szkołę Podstawową im. S. Żeromskiego w Brynicy zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest 

dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

* niewłaściwe skreślić 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, 

informujemy, że: 

1.  Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją Konkursu  jest Szkoła 

Podstawowa im. S. Żeromskiego w Brynicy 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji w/w imprezy. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz 

koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą 

cofnie zgodę.    

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.   

6. W związku z organizacją konkursu dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane 

sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 



• cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

• żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO). 

 

Ponadto informujemy, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 

w tym nie będą podlegać profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych.  

Organizacja konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w 

związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania 

danych osobowych. 

 

…………………………………… 

                              /podpis rodzica/opiekuna prawnego/   


