
§1. Celem konkursu jest poszukiwanie i odkrywanie „małych talentów” muzycznych 
wśród uczniów szkół podstawowych i     gimnazjów.

§2. Patronat nad konkursem corocznie obejmuje   Wójt Gminy Sierakowice  
p.Tadeusz Kobiela.
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. ks. Anastazego Sadowskiego 
w Lisich Jamach. 
Konkurs przeznaczony jest dla solistów z terenu powiatu kartuskiego. 

§3.Przewiduje się następujące kategorie wiekowe:
- kl. I-III,
- kl. IV-VI,
- kl. VII, VIII i III gim.

Dopuszcza się udział młodszego uczestnika w wyższej kategorii wiekowej na życzenie
opiekuna.

§4. Każda szkoła może wytypować po jednym uczestniku w każdej kategorii drogą 
eliminacji wewnętrznych. Wyjątek stanowią szkoły, które w danej kategorii wiekowej 
liczą powyżej 400 uczniów. W tym przypadku dopuszczane jest zgłoszenie 
2 uczestników w jednej kategorii wiekowej.

§5. Uczeń powinien zaprezentować indywidualnie dwa utwory wokalne 
(o różnym charakterze) w języku polskim o tematyce dowolnej (najlepiej szkolno – 
wakacyjnej). Dany uczestnik nie powinien wykonywać tych samych utworów co rok 
wcześniej. Jako akompaniament dopuszcza się zarówno towarzyszące instrumenty, jak
i melodie na płytach CD, nośnikach MP3. Za jakość dostarczonych podkładów 
muzycznych odpowiadają uczestnicy i ich opiekunowie.  

Występ  uczestnika nie powinien przekroczyć 5 min!  
Znaczne przekroczenie czasu może mieć wpływ na decyzję  JURY w sprawie

laureatów. Proszę zwrócić też uwagę na dostosowanie utworu do wieku dziecka! 

                                 REGULAMIN POWIATOWEGO 
                           KONKURSU

Śpiewam, bo umiem



§6. Finał konkursu odbędzie się 29 maja 2019 roku (ŚRODA) 
w Szkole Podstawowej w Lisich Jamach.

Rozpoczęcie o godz. 1100!

§7.Wypełnione karty zgłoszeniowe (wzór w załączeniu) wraz z klauzulą zgody
 należy przesłać na adres: 

Konkurs „Śpiewam, bo umiem”
SP Lisie Jamy

83-335 Borzestowo

bądź drogą elektroniczną 

zanetkamat@wp.pl

lub faksem na nr –58-684-68-09

do dnia 16 maja 2019 roku.
Telefon kontaktowy:

58-684-68-09
692-966-994

Bieżące informacje dot. konkursu dostępne będą na stronie internetowej szkoły 
pod adresem 

http://www.splisiejamy.eu/viewpage.php?page_id=9 

§8. Uczestnicy przyjeżdżają wraz z opiekunami we własnym zakresie i na własny 
koszt.

§9.Kolejność występów, skład jury oraz dobór nagród jest decyzją organizatorów. 

§10.Decyzja jury w sprawie wyłonienia laureatów konkursu oraz przydziału nagród, 
bądź innych ustaleń jest niepodważalna i ostateczna. Jury zastrzega sobie prawo 
również do nieprzyznania nagrody bądź miejsca w uzasadnionych przypadkach.

§11.Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik otrzyma imienny 
dyplom za udział, zaś opiekun stosowne zaświadczenie. Przewiduje się również 
drobne upominki. 

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.
 

Organizatorzy

Żanetta Penkowska
Danuta Makurat

nauczyciele SP Lisie Jamy

mailto:zanetkamat@wp.pl
http://www.splisiejamy.eu/viewpage.php?page_id=9


POWIATOWY KONKURS
”Śpiewam, bo umiem” Lisie Jamy 2019

KARTA ZGŁOSZENIA

1. Imię i nazwisko ucznia ________________________

Data urodzenia________________________________

2. Szkoła___________________________________

3. Adres ____________________________________

4. Klasa __________________ kategoria_______________

5. Imię i nazwisko osoby przygotowującej ucznia 
do konkursu________________________________ 

tel. _________________ adres e-mail_______________

6. Tytuły piosenek :
1) ________________________

2) ________________________

    7. Rodzaj akompaniamentu _______________________
(jeżeli osobą akompaniującą jest inny uczeń lub osoba dorosła nie będąca opiekunem, 
prosimy o podanie imienia i nazwiska)_____________________________________
          

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/mojego syna*

………...…................................… 

 w celu i zakresie niezbędnym do udziału w Powiatowym Konkursie „Śpiewam, bo umiem”

organizowanym przez Szkołę Podstawową im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach

zgodnie  z  Rozporządzeniem 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),  publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie.  Wycofanie

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie

zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………...

(data, podpis) 



 W związku z uczestnictwem w Powiatowym Konkursie „Śpiewam, bo umiem” wyrażam

zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojej córki/mojego syna*

…………………………………

w audycjach telewizyjnych, radiowych, publikacjach na stronie internetowej, wydawnictwach

i w materiałach promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). . Zgoda na rozpowszechnianie

wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.   

…………………………………………...

(data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. A. Sadowskiego
w Lisich Jamach (Lisie Jamy 60 B, 83-335 Borzestowo).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: szycko@interia.pl

3. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  obowiązków  prawnych  ciążących  na
Administratorze.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają
dane osobowe w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 -  dostępu do  treści  swoich  danych  oraz  możliwości  ich poprawiania,  sprostowania,  ograniczenia
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

-  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  w  przypadku  gdy  przetwarzanie  danych  odbywa  się
 z  naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia  tj.  Prezesa Ochrony Danych  Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto  informujemy,  iż  w związku z  przetwarzaniem Pani/Pana  danych  osobowych  nie  podlega
Pan/Pani  decyzjom,  które  się  opierają  wyłącznie  na  zautomatyzowanym  przetwarzaniu,  w  tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
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