REGULAMIN
II EDYCJI
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ŚWIĄTECZNEJ
PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 5
im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie

Honorowy patronat: Burmistrz Miasta Piastowa
wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej
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Cele konkursu:
• prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów;
• propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę;
• promowanie aktywności twórczej wśród uczniów;
• motywowanie uczniów do nauki języków obcych w ciekawy
i przyjemny sposób;
• utrwalenie i wzbogacenie leksyki;
• praca nad poprawną wymową;
• przygotowanie uczniów do publicznych występów przezwyciężanie
tremy i stresu, umiejętność zachowania się na scenie;
• doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z uczniami
uzdolnionymi;
• budzenie wiary we własne siły i talent;
• ćwiczenie umiejętności autoprezentacji;
• nauka zdrowego współzawodnictwa.

I. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych
i średnich w Piastowie.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:
• Klasy 1-3
• Klasy 4-8
• Szkoły średnie
3. W konkursie mogą wziąć udział soliści, zespoły (do 5 osób) i duety.
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4. Wykonawcy przygotowują jeden utwór świąteczny w języku obcym
(angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim lub ukraińskim).
5. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut.
6. Podkładem

muzycznym

podczas

konkursu

może

być

akompaniament własny bądź nagranie instrumentalne na płycie CD
(bez słów).
7. Piosenki, które będą wykonywane przez uczestników konkursu
mogą być ich własną twórczością.
8. Repertuar i ruch sceniczny zależy od inwencji twórczej uczestnika
konkursu.
9. Po zgłoszeniu się do konkursu uczestnik nie ma możliwości zmiany
repertuaru.
10. Szkoły mogą zgłosić do konkursu uczestników poprzez nadesłanie
wypełnionej karty zgłoszeń – załącznik nr 1. (dołączonej
do regulaminu) na adres: jsliwinska@sp5piastow.edu.pl lub
dostarczenie osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 5
im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie ul. Pułaskiego 6/8
w terminie do dnia 30 listopada 2022r.
11. Podanie

danych

osobowych

określonych

w

formularzu

zgłoszeniowym oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się
z Regulaminem jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.
12. W dzień przesłuchań – 9 grudnia 2022 należy zabrać ze sobą
załącznik 2. i załącznik nr 3. (dołączone do regulaminu).
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II. OCENA I NAGRODY
1. Do oceny wykonawców Organizator powoła Jury, w składzie
którego znajdą się nauczyciel muzyki i nauczyciele języków obcych.
2. Jury oceniać będzie stronę muzyczno – wokalną (walory głosowe
i

muzykalność),

poprawność

językową,

interpretację

prezentowanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.
3. W wyniku przesłuchań Jury może przyznać miejsca od 1 do 3
oraz wyróżnienie.
4. Decyzja Jury jest ostateczna.

III.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Warunkiem udziału w konkursie jest czytelne wypełnienie karty
zgłoszenia i wysłanie jej na adres: jsliwinska@sp5piastow.edu.pl
lub dostarczenie osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 5
im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie ul. Pułaskiego 6/8
w terminie do 21 listopada 2022r.
2. Dojazd opiekunów i uczestników na koszt własny.
3. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 5 im. Zbigniewa
Gęsickiego

„Juno”

w

Piastowie

ul.

Puławskiego

6/8,

dnia 09 grudnia 2022 (godzina zostanie podana w późniejszym
terminie i zależy od ilości zgłoszeń).
4. Sprawy

nie

ujęte

w

regulaminie

rozstrzyga

Organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz rozstrzygania
kwestii spornych.
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5. Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie informacji
osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na potrzeby konkursu.
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Szkoły
Podstawowej nr 5 oraz na Facebooku.
7. Organizatorzy przewidują uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień
po zakończeniu konkursu. Rozdanie nagród za miejsca od 1 do 3
oraz

wyróżnienia

nastąpi

w

terminie

uzgodnionym

przez

Organizatora (termin zostanie podany w późniejszym terminie).
Wszystkich informacji dotyczących konkursu udziela p. Justyna Śliwińska
(tel. 502 579 168 )
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Załącznik nr 1.

Karta Zgłoszenia Szkoły
do udziału w II edycji Międzyszkolnego Konkursu Świątecznej Piosenki Obcojęzycznej
Dane szkoły:
Pełna nazwa: ……………..……………………………………………………………………………
Adres: ….....................................................................................................................................
Telefon:
…………………………..…………………………………………….....................................................
Dane osoby odpowiedzialnej (opiekuna z ramienia szkoły):
Imię i nazwisko: ….........................................................................................................................
Telefon: …………………………………………………………………………....................................
Liczba zgłaszanych uczestników łącznie ………………………………...............................................

………………………
Podpis opiekuna
Karta Zgłoszenia Uczestnika
do udziału w II edycji Międzyszkolnego Konkursu Świątecznej Piosenki Obcojęzycznej
Nazwa wykonywanego utworu w oryginale:
..................................................................................................................................................
Nazwisko i imię wykonawcy oryginału:
.................................................................................................................................................................
Nazwisko i imię wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Szacowany czas wykonania: .......................................................
Sposób wykonania ( nagranie z płyty CD, akompaniament własny): ......................................................
*

Wypełnienie poniższego formularza równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu
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Załącznik nr 2.
Zgoda (wypełnia rodzic/opiekun prawny)
Wyrażam

zgodę

na

udział

mojego

dziecka

…..………..…………………………….…,

ucznia/uczennicy kl. ……………, Szkoła Podstawowa nr …………....

w „ II edycji Międzyszkolnego Konkursu Świątecznej Piosenki Obcojęzycznej” organizowanego przez
Szkołę Podstawową nr 5 w Piastowie.
Jednocześnie zgadzam się na upublicznieniu tego nagrania w Internecie, imienia i nazwiska dziecka
i nazwy szkoły. Nagrodzone utwory posłużą do stworzenia muzycznych życzeń świątecznych
dla społeczności piastowskich szkół oraz pracowników Urzędu Miastu.
Mile widziane stroje odpowiednie do uroczystości oraz dekoracja świąteczna.

………..……………………………………
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna
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Załącznik nr 3.
Oświadczenie zgody
Ja niżej podpisany wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
podanych w wyżej wymienionej zgodzie na potrzeby przeprowadzenia Międzyszkolnego Konkursu
Świątecznej Piosenki Obcojęzycznej, jego rejestrację, wykorzystanie i rozpowszechnianie
na wszystkich polach eksploatacji, wykorzystaniu wizerunku mojego dziecka do celów promocji
i upowszechniania konkursu.
Klauzula informacyjna
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 (4.5.2016 L
119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5
im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie (dalej: ”administratorem”)
2. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora,
pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję
zadań statutowych placówki przez okres roku szkolnego 2022/2023 a następnie archiwizowane.
Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych
przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na
podstawie przepisów prawa.
4. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. Podanie przeze mnie danych osobowych dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne do
przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem finału konkursu i jego
promocją.
6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

……………..…………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)
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