
REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

Organizator:
1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. 

Arki Bożka, Ignacego Daszyńskiego 424, 44-151 Gliwice
2. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu ze strony organizatora to 

nauczyciele języków obcych: 
- Magdalena Kopocińska (j. angielski), 
- Gabriela Pawliczek (j. niemiecki)

Cele konkursu:
Prezentacja talentów, popularyzacja śpiewania piosenek, poznawanie i doskonalenie języka
angielskiego i niemieckiego poprzez teksty piosenek.

Uczestnicy konkursu: 
Uczniowie klas 1-4 występujący indywidualnie lub grupowo (do 3 osób). 

Warunki udziału w konkursie: 
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie uczestników do organizatorów konkursu

do 15 listopada 2021r.  Zgłoszenia przyjmowane są u nauczycieli j. obcych (Magdalena
Kopocińska, Gabriela Pawliczek)

2. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I-IV. 
3. Każdy wykonawca biorący udział  w Konkursie  prezentuje  wybraną piosenkę w języku

angielskim lub niemieckim z dowolnym akompaniamentem lub acapella.  Dopuszczalna
jest własna twórczość (jedna piosenka). 

4. Prezentowaną  piosenkę  uczeń  lub  grupa  uczniów  (maksymalnie  3  osoby)  nagrywa  
za  pomocą  telefonu  (nagranie  video)  i  przesyła  organizatorom  konkursu  na  adres:
kopocinska@sp3gliwice.pl dla  piosenek anglojęzycznych lub  pawliczek@sp3gliwice.pl 
dla utworów w języku niemieckim. 

5. Każdy uczestnik może wykonać tylko jeden utwór w wybranym przez siebie języku. 
6. Termin przesyłania prac: do 22 listopada 2021 roku. 
7. Konkurs  jest  zorganizowany  w  formie  on-line,  zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami

reżimu sanitarnego. 
8. Przystąpienie  do  konkursu  jest  równoznaczne  z  nieodpłatnym  przeniesieniem  praw

autorskich do wykonanej pracy na Organizatora. 
9. Udział  w  konkursie  jest  jednoznaczny  z  nieodpłatnym  udzieleniem  prawa  do

wykorzystania  przez organizatora prac, umieszczania w Internecie  oraz innych formach
utrwaleń  nadających  się  do  rozpowszechniania,  prezentowania  oryginalnych  prac
publicznie w ramach działalności organizatora.

10. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych autora pracy konkursowej. Dane osobowe uczestników konkursu będą
przetwarzane  przy  zachowaniu  zasad  określonych  w  ustawie  o  ochronie  danych
osobowych oraz Rozporządzeniu 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) RODO.
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11. W przypadku zwycięstwa w konkursie, dane osobowe w postaci: imię nazwisko, klasa oraz
szkoła, do której uczęszcza zwycięzca mogą zostać opublikowane na stronie internetowej
organizatora.

Kryteria oceny: 
Jury oceniać będzie: walory głosowe, poprawność językową, interpretację, poczucie rytmu,
dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji
wykonawców,  których  prezentacje  (stylistyka,  natężenie  dźwięku)  uniemożliwią  ocenę
walorów językowych wokalistów. 

Nagrody: Jury przyznaje trzy nagrody główne. 

Informacja o przetwarzaniu danych art. 13 RODO

1. Administratorem państwa danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka, reprezentowana przez Dyrektora Placówki.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - Zgoda osoby, której dane dotyczą – przystąpienie do 

konkursu równoznaczne jest ze zgodą na przetwarzanie danych.
3. Okres przetwarzania danych: 

- Dane, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, bądź zgodnie z okresem 
wynikającym z instrukcji kancelaryjnej.

4. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania.

5. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na 
podstawie przepisów prawa.

6.   Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
- przenoszenia danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
7. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi udział w 

konkursie. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania 
czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

8. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Paweł Gabriel, z inspektorem można 
skontaktować się pod adresem e-mail iodsp3@rodoplatforma.pl

9. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 
profilowaniu.

10.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub
organizacji międzynarodowej.
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Zgoda na udział w konkursie

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

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

uczęszczającego do klasy………. , na udział w Szkolnym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej.

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


