
 

 

 

 

XV POWIATOWY KONKURS 

DZIECIĘCEJ PIOSENKI LUDOWEJ 

RACIĄŻEK 2021 

EDYCJA ONLINE 

 
1.    ORGANIZATOR KONKURSU:  Szkoła Podstawowa w Raciążku 

2.    PATRONAT: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy 

3.    CEL KONKURSU: 

-  popularyzacja ludowej piosenki wśród dzieci 

-  rozwijanie twórczości dziecięcej 

-  kształtowanie wrażliwości muzycznej  

-  kształtowanie poczucia związku z kulturą i tradycją regionu oraz kraju 

-  promowanie dziecięcej twórczości muzycznej 

 

4. TERMINARZ KONKURSU: 

           -  ogłoszenie konkursu 15. 03. 2021r. 

           -  przesyłanie kart zgłoszeniowych i nagrań  do 16. 04.2021r. 

           -  ocena nagrań i wyłonienie laureatów odbędzie się 23.04.2021r.  
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku szkoły  

w dniu 23.04.2021r. 
 

5. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU: Szkoła Podstawowa w Raciążku 

6. KATEGORIA WIEKOWA UCZESTNIKÓW KONKURSU: 

           -   dzieci przedszkolne (grupa 6 - letnia)   

           -   uczniowie klas I-III szkół podstawowych (wiek uczniów do 10 lat) 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

           -   w konkursie mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły 

           -   każdy wykonawca przygotowuje tylko jedną piosenkę! 

           -   materiał wideo powinien być  zapisany w jednym z formatów: mp4 na nośniku pendrive                            

 (zwrot nośnika po konkursie) 

8.     OCENA I NAGRODY 

               Jury oceniać będzie: 

           -   zgodność wybranego repertuaru z folklorem ludowym regionu i kraju 

           -   interpretację 

           -   poczucie rytmu, dykcję i intonację 

           -   ogólny wyraz artystyczny  

         

Werdykt jury jest ostateczny. 

 

Nagrody będzie można odebrać w szkole w dniu 23.04.2021r. po dokonaniu ustaleń z Organizatorami.   

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE: 

             -    wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz nagrany materiał wideo (obraz i dźwięk) z wykonanym utworem 

muzycznym należy dostarczyć do szkoły lub przesłać pocztą z podaniem pełnych danych o uczestnikach                

na adres:                                              

         Szkoła Podstawowa w Raciążku, ul. Szkolna 3, 87-721 Raciążek,  tel. (054) 2831891,  e-mail: 

raciazeksppg@wp.pl            

 Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych 

przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu . 

 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIA SOLISTY/DUETU/ ZESPOŁU 
DO XV POWIATOWEGO KONKURSU 

DZIECIĘCEJ PIOSENKI LUDOWEJ 

– RACIĄŻEK 2021 R. 

EDYCJA ONLINE 

 

 
Po zaznajomieniu się z regulaminem konkursu zgłaszam udział:  

 

1.Imię i nazwisko wykonawcy/ duetu/ zespołu 

a/. 

......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  
b/. 

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................  
c/. 

......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ ………………… 
d/. 

......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
 

2. Wiek uczestnika ...................................................................................................................................  

3. Nazwa zespołu ......................................................................................................................................  

4.Liczebnośc zespołu .................................................................................................................................. 

5. Jednostka delegująca  

 ..........................................................................................................................................................  

 

Adres 

......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
Telefon; e-mail ........................................................................................................................................ 

  

6. Tytuł utworu przygotowanego na konkurs 
...................................................................................................................................................................... 

 

 
7. Opiekun artystyczny / instruktor ........................................................................................................ 

 

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

 

 

 

  

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA SOLISTY/DUETU/ ZESPOŁU 
DO XV POWIATOWEGO KONKURSU 

DZIECIĘCEJ PIOSENKI LUDOWEJ 

– RACIĄŻEK 2021 R. 

                                                                    EDYCJA ONLINE 
 

Po zaznajomieniu się z regulaminem konkursu zgłaszam udział:  
 

1.Imię i nazwisko wykonawcy/ duetu/ zespołu  

 

a/. 

......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  
b/. 

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................  
c/. 

......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ ………………… 
d/. 

......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
 

2. Wiek uczestnika ...................................................................................................................................  

3. Nazwa zespołu ......................................................................................................................................  

4.Liczebnośc zespołu .................................................................................................................................. 

5. Jednostka delegująca  

 ..........................................................................................................................................................  

 

Adres 

......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
Telefon; e-mail ........................................................................................................................................ 

  

6. Tytuł utworu przygotowanego na konkurs 
...................................................................................................................................................................... 

 

 
7. Opiekun artystyczny / instruktor ........................................................................................................ 

 

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

 

 

 

 

  



 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

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 119/38 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

  

Informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa                

im. Komisji Edukacji Narodowej w Raciążku, ul. Szkolna 3, tel. 54 283 18 91,                                              

e-mail:  raciazeksppg@wp.pl. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Raciążku jest pan 

Tomasz Suliński. Kontakt z inspektorem możliwy jest pod 

adresembezpieczeństwo.informacji1@gmail.com oraz przez Szkołę Podstawową 

w Raciążku,  ul. Szkolna  3,  87-721 Raciążek, tel. 54 283 18 91. 

3. Dane osobowe Pana/i/ dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z 

dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). 

4. Dane osobowe Pana/i dziecka (imię, nazwisko, wiek, szkoła) będą przetwarzane                  

na potrzeby przeprowadzanie konkursu. Dane będą przechowywane w okresie              

5 lat. 

5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu  

do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo                     

do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże niepodanie danych                     

w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem zgody              

na udział ww. konkursie. 

Ja, niżej podpisany(a) zgadzam się na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka                

w wyżej podanym zakresie przez Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Raciążku w celu udziału w konkursie.   

 

   

                                                               …..………….…………………………….. 
(data, miejsce i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

                                                                     

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/67 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 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL)  

 

Informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa                                         

im. Komisji Edukacji Narodowej w Raciążku, ul. Szkolna 3, tel. 54 283 18 91,                                              

e-mail: raciazeksppg@wp.pl. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Raciążku jest pan 

Tomasz Suliński. Kontakt z inspektorem możliwy jest pod adresem 

bezpieczeństwo.informacji1@gmail.com oraz przez Szkołę Podstawową w 

Raciążku, ul. Szkolna 3,   87-721 Raciążek, tel. 54 283 18 91. 

3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia                     

26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu dokumentacji imprezy. 

4. Fotografie z imprezy opublikowane będą na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Raciążku. Fotografie zostaną 

udostępnienie do następujących mediów: Gazeta Aleksandrowska, Gazeta 

Pomorska. Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody. 

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie 

wizerunku. 

6. Osoba zarejestrowana na fotografiach ma prawo do dostępu do danych 

osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. 

7. Osobie zarejestrowanej na fotografiach przysługuje prawo wniesienia skargi               

do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 

Ja, niżej podpisany(a) zgadzam się na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka                

w wyżej podanym zakresie przez Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Raciążku w celu udziału w konkursie.     

 

 

 

                                                         …..……………………………………….. 
(data, miejsce i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 
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