Honorowy Patronat
Starosty Polkowickiego

REGULAMIN
XIII POWIATOWEGO
KONKURSU
PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
I


ORGANIZATORZY
Szkoła Podstawowa Integracyjna im. „Twórców Polskiej Miedzi” w Jędrzychowie

Honorowy Patronat nad imprezą sprawuje:

STAROSTA POWIATU POLKOWICKIEGO – PAN MAREK TRAMŚ
II


TERMIN KONKURSU
9 listopada 2018 roku, godz. 9.00

III MIEJSCE KONKURSU
 Szkoła Podstawowa Integracyjna im. „Twórców Polskiej Miedzi” w Jędrzychowie – sala gimnastyczna
IV ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
 ocalenie od zapomnienia pieśni patriotycznych, żołnierskich, wojskowych,
 uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
 popularyzowanie wśród uczniów szkoły podstawowej pieśni związanych z odzyskaniem przez Polskę
niepodległości oraz pieśni patriotycznych z różnych okresów historii naszej ojczyzny,
 integracja szkół poprzez „zdrową” rywalizację,
 praca z uczniem uzdolnionym muzycznie,
 wymiana doświadczeń nauczycieli prowadzących edukację muzyczną uczniów,
V

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE



Konkurs Pieśni Patriotycznej jest imprezą obejmującą swoim zasięgiem szkoły podstawowe z terenu
Powiatu Polkowickiego z wyłączeniem szkół muzycznych.
Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednej pieśni patriotycznej dostosowanej
do możliwości odtwórczych wykonawców.
W związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości prosi się, aby utwory muzyczne, które będą
prezentowane, obejmowały czas powstania utworu do zakończenia II wojny światowej.
Zgłoszenie udziału odbywa się poprzez przesłanie na adres organizatora KARTY ZGŁOSZENIA
Część konkursowa będzie przeprowadzona w dwóch kategoriach:
solistów
zespołów wokalnych lub chórów do 15 osób
Szkołę może reprezentować: chór i solista , w przypadku braku chóru 2 solistów.
Konkurs rozgrywany będzie w dwóch kategoriach: solistów i grup wokalnych
W kategorii solistów będzie obowiązywał podział na klasy młodsze I-III i starsze IV-VIII
Laureaci (soliści) otrzymają nagrody z podziałem na kategorie wiekowe, grupy wokalne bez podziału
na kategorie wiekowe
Uczestnicy konkursu wykonują po jednym utworze o treści patriotycznej w czasie 5-7 minut.




















Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego założeniom
programowym.
Główne kryteria oceny:
- dobór repertuaru - treść i charakter utworów zgodny z założeniami regulaminu,
- wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestników,
- interpretacja utworów i ogólny wyraz artystyczny,
- muzykalność i warunki głosowe wykonawców oraz wartości artystyczne,
Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostało przez organizatorów jury składające się
z fachowców z dziedziny muzyki.
Podstawą do sformułowania werdyktu jury jest wysłuchanie wszystkich uczestników zgłoszonych
do konkursu.
Ostateczny werdykt ustalony jest w drodze wspólnej dyskusji członków jury.
Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
Jury ma obowiązek uzasadnienia werdyktu końcowego.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenia na „Karcie Zgłoszeń” załączonej do regulaminu oraz zgody proszę przesłać:
na n/w adres organizatora
Szkoła Podstawowa Integracyjna
im. Twórców Polskiej Miedzi
Jędrzychów 24 A
59-100 Polkowice
Termin przyjęcia Karty zgłoszeń do 19.10.2018 roku:
Kartę zgłoszeń można pobrać ze strony internetowej szkoły: www.jedrzychow.pl w zakładce: aktualności.








Opiekunowie są zobligowani do zebrania od rodziców lub opiekunów prawnych solistów i zespołów
wokalnych (poniżej 5 osób) zgód na przetwarzanie i publikację danych osobowych uczestników
konkursu w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla Szkoły, drugi dla Starostwa
Powiatu Polkowickiego) i dostarczenia ich do Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. Twórców
Polskiej Miedzi w Jędrzychowie - organizatora wraz ze zgłoszeniem do konkursu.
Uczestnicy bez zgód na przetwarzanie danych osobowych nie zostaną dopuszczeni do udziału
w konkursie.
W razie zmiany repertuaru prosimy o informację do 31.10.2018 roku pod nr tel. 694-602-924
Organizatorzy konkursu zapewniają:
nagłośnienie;
odtwarzacz płyt CD,
poczęstunek;
Organizatorzy proszą o dostarczenie podkładu muzycznego tydzień przed konkursem w celu
zapewnienia
sprawnego
przebiegu
występu
uczestników
na
adres
e-mail:
niedzwiedz_a@autograf.pl

 Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny:
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie
ORGANIZATORZY

Honorowy Patronat
Starosty Polkowickiego

XIII POWIATOWY
KONKURS
PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
SPI Jędrzychów 2018

KARTA ZGŁOSZENIA
I. Solista / klasa
1. Imię i nazwisko solisty
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2. Nazwa zespołu / ilość członków zespołu
.....................................................................................................................................................................
II. Adres jednostki delegującej
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
III. Opiekun artystyczny
1. ..................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................
IV. Kontakt do opiekuna artystycznego tel.……………………………………………………………………
V. Utwory zgłoszone do konkursu:
1.Dotyczy solistów
Tytuł ............................................................................................................................................................
Autor słów...................................................................................................................................................
Kompozytor.................................................................................................................................................
Czas trwania utworu ...................................................................................................................................
2. Dotyczy zespołu
Tytuł ...........................................................................................................................................................
Autor słów...................................................................................................................................................
Kompozytor................................................................................................................................................
Czas trwania utworu ..................................................................................................................................
Organizatorzy proszą o dostarczenie podkładu muzycznego tydzień przed konkursem w celu zapewnienia
sprawnego przebiegu występu uczestników

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OPIEKUNA ARTYSTYCZNEGO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją XIII Powiatowego Konkursu
Pieśni Patriotycznej pod Honorowym Patronatem Starosty Polkowickiego organizowanego przez Szkołę
Podstawową Integracyjną w Jędrzychowie oraz wielokrotne i nieograniczone w czasie ich
rozpowszechnianie przez Szkołę Podstawową Integracyjną w Jędrzychowie oraz Starostwo Powiatowe
w Polkowicach w celach informacyjno - promocyjnych wydarzenia.
.................................
Miejscowość, data

..........................................
Czytelny podpis

Zgodnie z art. 13 ogólnego 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 swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana będzie Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Twórców Polskiej
Miedzi w Jędrzychowie, Jędrzychów 24a, 59-101 Polkowice reprezentowana przez Dyrektora – Panią Justynę
Wojciechowską
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej Integracyjnej im. Twórców Polskiej Miedzi
w Jędrzychowie jest Pani Agata Majewicz, email: agata.majewicz@amt24.biz, tel. 570-170-117,
3) Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu udostępniania wizerunku i informacji na stronach internetowych
placówek oraz mediach lokalnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. na podstawie zgody.
4) Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres istnienia placówki.
5) Odbiorcami danych osobowych będzie Starostwo Powiatowe w Polkowicach.
7) Posiada Pani/Pan prawo do:
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
- prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości
publikacji zdjęcia i informacji na stronach internetowych obu placówek i mediach lokalnych.

.................................
Miejscowość, data

..........................................
Czytelny podpis

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIKA KONKURSU
Wyrażam zgodę na wykonanie zdjęć, filmów z wizerunkiem mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
zarejestrowanych podczas XIII Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej pod Honorowym Patronatem
Starosty Polkowickiego organizowanego przez Szkołę Podstawową Integracyjną w Jędrzychowie oraz
wielokrotne i nieograniczone w czasie ich rozpowszechnianie przez Szkołę Podstawową Integracyjną
w Jędrzychowie oraz Starostwo Powiatowe w Polkowicach w celach informacyjno - promocyjnych
wydarzenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu informacji
i promocji działań związanych z powyższym konkursem.

.................................
Miejscowość, data

..........................................
Czytelny podpis

Zgodnie z art. 13 ogólnego 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 swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Twórców
Polskiej Miedzi w Jędrzychowie, Jędrzychów 24a, 59-101 Polkowice reprezentowana przez Dyrektora – Panią Justynę
Wojciechowską
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej Integracyjnej im. Twórców Polskiej Miedzi
w Jędrzychowie jest Pani Agata Majewicz, email: agata.majewicz@amt24.biz, tel. 570-170-117,
3) Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu udostępniania wizerunku i informacji na stronach
internetowych placówek oraz mediach lokalnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. na podstawie zgody.
4) Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres istnienia placówki.
5) Odbiorcami danych osobowych będzie Starostwo Powiatowe w Polkowicach.
7) Posiada Pani/Pan prawo do:
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
- prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości
publikacji zdjęcia na stronie internetowej obu placówek oraz w mediach lokalnych.

.................................
Miejscowość, data

..........................................
Czytelny podpis

