Regulamin IX Gminnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej
PIEŚŃ UJDZIE CAŁO
Organizator: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach
Współpraca:
Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach;
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie – Filia
w Niepołomicach
Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
CELE:
1. Uczczenie rocznic historycznych wydarzeń, szczególnie 80. rocznicy wybuchu II Wojny
Światowej, 75. rocznicy Powstania Warszawskiego i 200. rocznicy urodzin Stanisława
Moniuszki.
2. Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia przez różnorodne formy artystyczne.
3. Upowszechnianie treści patriotycznych i ludowych w repertuarze młodych wykonawców.
4. Propagowanie treści patriotycznych w edukacji artystycznej młodzieży.
5. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa.
KALENDARIUM KONKURSU:
 Przesłuchania konkursowe – 25 kwietnia 2019 r.
 Miejsce przesłuchań konkursowych - sala widowiskowa MCD i S w Niepołomicach.
 Do 2 kwietnia 2019 r. – nadsyłanie kart zgłoszeniowych. (w załączniku do Regulaminu)
UCZESTNICY
Konkurs piosenki i pieśni patriotycznej adresowany jest do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych
z terenu gminy Niepołomice oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych i oddziałów przedszkolnych
w szkołach.
KATEGORIE KONKURSU
Tylko dwie kategorie wiekowe:
1 - uczniowie klas I – IV szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych,
2 - uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych.
W obrębie kategorii wiekowych można przygotować : wokalny występ solowy ( a’capella,
z akompaniatorem, z własnym akompaniamentem, z podkładem CD ), występ grupowy - zespołu
wokalnego lub wokalno - instrumentalnego (w tym duety i zespoły), występ chóralny
z akompaniamentem lub bez a także formy łączone.
Uwaga: W przypadku grup/ chórów obejmujących wykonawców w różnym wieku –
o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek większości uczniów stanowiących grupę/
chór.
ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
1. Zgłoszenia uczestników dokonują szkoły – do 2 kwietnia 2019 r. na adres:
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach, Staniątki 5, 32 – 005 Niepołomice;
tel./fax. 12 2818061 lub sp_staniatki@poczta.onet.pl
2. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na kartach zgłoszeń, których wzór znajduje się
w załączniku do niniejszego Regulaminu.
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Prosimy o wypełnienie oddzielnej karty dla każdego zgłaszanego uczestnika. Uczestnikiem jest
solista lub zespół/ duet, lub chór.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy przygotowują repertuar obejmujący dwa utwory.
2. Można korzystać z podkładu muzycznego.
3. Podkładem muzycznym może być akompaniament instrumentu muzycznego lub nagranie na płycie
CD.
4. Niedopuszczalne jest nagranie z wykorzystaniem chórów lub drugiego głosu.
Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczestników łącznie w różnych kategoriach wiekowych.
Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach, ze względu na ilość uczniów,
może zgłosić 8 uczestników.
OCENA
Jury powołane przez Organizatorów dokona oceny prezentacji uczestników w poszczególnych
kategoriach wiekowych, biorąc pod uwagę głównie kryteria, czyli:
1. Dobór repertuaru – związek z rocznicami podanymi w celach konkursu, dostosowanie do
możliwości wiekowych i predyspozycji wykonawczych (dobranie tempa, tonacji stosownej do
możliwości wokalisty).
2. Interpretacja – wyrazistość sceniczna, wydobycie właściwego charakteru utworu,
oryginalność interpretacyjna, autentyczność przekazu.
3. Innowacje artystyczne.
4. Wrażenie artystyczne, indywidualność wykonawcza.
Jury doceni akompaniament na żywo, szczególnie będący udziałem dzieci i młodzieży. W przypadku
akompaniamentu z płyty CD jury zwraca uwagę na klasę zaproponowanego akompaniamentu.
Organizatorzy proszą o:
- stosowny ubiór uczestników, mile widziane kostiumy historyczne, stroje regionalne lub strój galowy,
- zwrócenie uwagi na etymologię wybranych pieśni tak, aby repertuar stanowiły faktycznie pieśni
polskie,
- urozmaicenie repertuaru ( zależy nam na tym, aby uczniowie jednej szkoły nie wykonywali – o ile
to możliwe - tych samych utworów).

Czas repertuaru: Prezentacja dwóch utworów przygotowana przez jednego uczestnika powinna
trwać do 10 minut.
NAGRODY
Każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom za udział w Konkursie. Laureatom zostaną wręczone
dyplomy oraz statuetki.
UWAGI DODATKOWE
1. Organizator nie pokrywa kosztów transportu oraz przejazdu uczestników.
2. Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą i odtwarzającą, pianino.
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4. Szczegóły dotyczące organizacji Konkursu, w tym czas występu wykonawców
z poszczególnych szkół, zostaną podane w odrębnym komunikacie – na stronie
organizatora, w formie e – maila do SZKÓŁ , w poczcie tradycyjnej UM i G oraz drogą
telefoniczną - co najmniej na tydzień przed Konkursem.
5. W sprawach nieobjętych Regulaminem Konkursu decyzje wiążące podejmuje Organizator.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu
tego konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych /Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm./.
KONTAKT
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach – nauczyciel - Maria Kleszcz.
Tel. szkoły: 12 281 80 61
mail: sp_staniatki@poczta.onet.pl
kontakt z nauczycielem: mrkleszcz@op.pl
Regulamin Konkursu, Karta zgłoszenia oraz komunikaty dotyczące Konkursu będą dostępne na
stronie internetowej Szkoły: www.spstaniatki.niepolomice.eu
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Załącznik do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU

1. Imię i nazwisko uczestnika / w przypadku solisty/
lub nazwa / w przypadku występu grupowego/
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Szkoła Podstawowa im. ………………………………………………………………
w ……………………………………………………………………………………….
3. Kategoria wiekowa ……………………………………………………………………

4. Repertuar
I utwór - tytuł
………………………………………………………………………………………….
...........................................................................................................................................
Autor słów ……………………………………………………………………………..
Autor muzyki ………………………………………………………………………….
II utwór – tytuł
………………………………………………………………………………………….
..........................................................................................................................................
Autor słów ……………………………………………………………………………..
Autor muzyki ………………………………………………………………………….

5. Opiekun artystyczny /imię i nazwisko/
…………………………………………………………………
kontakt tel. ………………………………………………........
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Ja, niżej podpisany/a

…..……………………………...…………………………....………………………………………
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a
…….………………..…………………………………..……….………………………………
(adres)

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)
a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka .......................................………………………...................................................................
(imię i nazwisko)

ucznia ..............................................................................................................................................
(nazwa szkoły)

do celów związanych z jego udziałem w XV Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji w Języku
Angielskim w roku szkolnym 2018/2019.

………………………………………………..
podpis

b) wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej szkoły będącej organizatorem etapu
gminnego imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka oraz jego wizerunku.
………………………………………………..
podpis

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego
postanowienia.

………………………………………………..
podpis

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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
(dalej: RODO), informuję, iż:
Administrator danych:
Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka
im. Adama Mickiewicza w Staniątkach.

jest Dyrektor Szkoły Podstawowej

Inspektor ochrony danych:
Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej w Staniątkach:
email: iod@pq.net.pl
Cel przetwarzania danych:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i przeprowadzenia XV Gminnego
Konkursu Recytatorskiego Poezji w Języku Angielskim w roku szkolnym 2018/2019.
Podstawa prawna:
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ww. ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych, tj. na podstawie zgody osoby.
Odbiorcy danych:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: organizator XV Gminnego Konkursu Recytatorskiego
Poezji w Języku Angielskim.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Prawo cofnięcia zgody:
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00,
fax.: 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem konkursu, a ich niepodanie będzie
skutkowało uniemożliwieniem udziału Pani/Pana dziecka w XV Gminnym Konkursie
Recytatorskim Poezji w Języku Angielskim w roku szkolnym 2018/2019.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

