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I. Miejsce i czas przeprowadzenia II Powiatowego Konkursu Kol ęd 
i Pastora łek 

l. Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Paw ła II w Domaniowie 
2. Termin: 29.01.2020r. 
3. Czas rozpoczęcia: godz. 9.00 

II. Cele 

1. Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz 
ich upowszechnianie poprzez podtrzymywanie obyczaju śpiewania 
kolęd i pastorałek. 

2. Wyłonienie najlepszych uczestników pod wzgl ędem artystycznym. 
3. Integracja spo łeczności uczniowskiej. 

III. Uczestnicy 

1. W konkursie mogą  wziąć  udział  dzieci ze szko ły podstawowej. 

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w nast ępujących kategoriach: 
a) 	soliści: 

- uczniowie - kl. I - III, 
- uczniowie - kl. IV - VI, 
- uczniowie- VII-VIII. 

b) 	duety: 
- uczniowie - kl. I - III, 
- uczniowie - kl. IV - VI, 
- uczniowie- VII- VIII. 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje tylko jedn ą  kolędę  lub 
pastorałkę . 

2. Z każdej kategorii wiekowej musi by ć  tylko jeden solista i jeden duet. 
3. Czas trwania utworu nie mo że przekroczyć  5min. 
4. Uczestnicy konkursu mogą  zaprezentować  utwór z podkładem 

muzycznym lub a'cappella. Podkładem muzycznym może być  : 
- akompaniament lub nagranie na no śnikach cyfrowych. 

5. Oceny zaprezentowanych utworów dokona jury powo łane przez 
organizatora. 



V. Kryteria oceny: 

dobór repertuaru 
stopień  trudności wykonywanego utworu, 
ogólny wrażenia artystyczne 

VI Zgłoszenia uczestników 

1.Zgłoszenia uczestników konkursu dokonują  opiekunowie do dnia 
10 stycznia 2020r.w sekretariacie Szko ły Podstawowej im. Jana Paw ła II 

w Domaniowie pod numerem telefonu (71)301 77 31 lub drogą  
elektroniczną  na adres: reniadomaniw@tlen.pl  lub na adres szko ły 
domaniowzsgo2.p1 
2. Uczestników należy zgłosić  na podanej karcie zg łoszeń . 
3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z wyra żeniem 
zgody na filmowanie i rozpowszechnianie wizerunku. 

VII. Uwagi końcowe 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przesłuchaniu wszystkich 
uczestników konkursu. 

2. Organizatorzy zastrzegaj ą  sobie prawo do dokumentowania twórczo ści 
uczestników konkursu w celu umieszczenia jej na stronie 
internetowej szko ły. 

3. Organizatorzy zastrzegaj ą  sobie prawo do podania do publicznej 
wiadomości wizerunku oraz danych osobowych osób, które zg łosiły 
udział  w konkursie, a także do publikacji na stronie internetowej 
szkoły oraz w prasie lokalnej. 

4. Organizatorzy przewiduj ą  nagrody w kategorii za I, II ,III miejsce 
i wyróżnienie oraz w kategorii duety I, II, III miejsce i wyró żnienie. 

5. Dodatkowe informacje udzielaj ą  Renata Kożak i Dorota Matyjewicz pod 
numerem telefonu 722 130 310. 

Organizatorzy 

Renata Kożak, Małgorzata Mikoda, Dorota Matyjewicz 

DY•lEil  TOR 
SZKOŁY P;  ritaT  TAWOW  EJ 

mgr Agnies  .  - 	eba 



KARTA ZGŁOSZENIA 
udział  w 11 Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek 

Imię  i Nazwisko uczestnika 	 Tytuł  Kolędy lub 	1 Imię  i Nazwisko 	Rodzaj 
Kategoria 	Pastorałki 	 oulekuna 	 akompaniamentu 

UWAGA! 

Prosimy o czytelne wype łnienie karty drukowanymi literami 

Podpis osoby zgłaszającej 



Klauzula informacyjna doi. art. 13 RODO 

przy konkursach mi ędzyszkolnych, olimpiadach, zawodach sportowych  

Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Jana Paw ła II 
w Domaniowie, ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniów 

Inspektor ochrony danych: Magdalena Wandzel, Szko ła Podstawowa im. Jana Paw ła II w 
Domaniowie, ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniów, tel. 71 3017731, e-mail: 
domaniowzs@o2.pl  

Celem przetwarzania danych jest: udział  ucznia w konkursie międzyszkolnym, 
olimpiadzie, zawodach sportowych oraz umieszczanie wyników konkursów, olimpiad, 
zawodów sportowych podczas promowania dzia łań  szkoły. 

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotycz ą  na przetwarzanie 
danych jej dotyczących a przetwarzanie jest zgodne z Ustaw ą  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) oraz Ustaw ą  z dnia 7 wrze śnia 1991 
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 
949 i 1292), Prawo O światowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017, poz. 59). 

Zebrane dane będą  przechowywane do: zakończenia trwania konkursu mi ędzyszkolnego, 
olimpiady, zawodów sportowych, a nast ępnie zostaną  przekazane do zak ładowego archiwum 
bądź  zniszczone w okre ślonym czasie na podstawie przepisów prawa. 

Zebrane dane mogę  być  przekazywane: odbiorcom organizuj ącym konkurs mi ędzyszkolny, 
olimpiadę, zawody sportowe, tj. inna szko ła. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia (szczegó ły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegó ły w art. 18) , prawo do 
przenoszenia danych (szczegó ły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegó ły w art. 21), 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wp ływu na zgodność  z prawem 
przetwarzania (możliwość  istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa si ę  na podstawie zgody, a nie 
np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, i ż  
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Pana/Panią  danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów 
prawa, a konsekwencj ą  niepodania danych osobowych b ędzie brak możliwości uczestnictwa 
ucznia w konkursie. 

Wyrażam zgodę  na udział  mojego dziecka 

(imię  i nazwisko) 

ucznia/uczennicy klasy 	  

w konkursie / zawodach (nazwa) 	  

data, podpis rodzica 


