
REGULAMIN 

V Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej  

 

1.Cele konkursu: 

 prezentacja umiejętności wokalnych  solistów, 

 zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką patriotyzmu, 

 popularyzacja śpiewania piosenek w środowisku dzieci i młodzieży, 

 wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu, 

 aktywizacja środowisk twórczych w sferze wzbogacania repertuaru. 

 

2. Organizator: 

 Szkoła Podstawowa  im. Ludzi Morza w Kopnicy 

 76 – 150 Darłowo 

Tel. 94 315 55 72 

 

 Konkurs zostaje objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Sławieńskiego                 

i Wójta Gminy Darłowo 

3. Uczestnicy: soliści  

kategorie      klasy:  I – III SP               

                           klasy:  IV - VI  SP                     

                klasy: VII - VIII SP    

 

Konkurs skierowany jest do uczniów z terenu powiatu sławieńskiego. 

 

4. Struktura i przebieg konkursu 

 

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach: 

 

I etap - szkolny (przeprowadzenie wewnątrzszkolnych eliminacji w celu wyłonienia 

reprezentantów)  W konkursie wokalnym każdą szkołę może reprezentować  

 1 przedstawiciel  z klas I-III, 1 przedstawiciel z klas IV-VI SP,  1 przedstawiciel                         

z klas  VII - VIII SP. 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 listopada  2022 r. - przesłanie pisemnego                            

zgłoszenia (KARTA ZGŁOSZENIA w załączniku do Regulaminu) na adres organizatora               

faxem lub e-mailem sekretariat@spkopnica.pl, co będzie gwarantem udziału w konkursie. 

tel. (94) 315-55-72 

fax. (94) 315-55-72 

II etap - powiatowy 

 

22 listopada 2022 r. , godz. 9.00 – V Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej w Szkole 

Podstawowej im. Ludzi Morza w Kopnicy. 



 

5. Główne zasady konkursowe: 

 Każdy wykonawca prezentuje 1 utwór –  obowiązkowo pieśń patriotyczną, żołnierską. 

 Utwory prezentowane są przy akompaniamencie instrumentu lub z wykorzystaniem 

podkładu  nagranego wyłącznie na pendrive. 

 Niedopuszczalne jest nagranie z wykorzystaniem chórów lub drugiego głosu. 

 Prezentacje oceniać będzie Jury, którego decyzje są ostateczne. 

 Jury może przyznać wyróżnienia.  

 

6.Ogłoszenie wyników, nagrody 
 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone oficjalnie w dniu konkursu, po jego zakończeniu.                  

Dla uczestników przewidziane są dyplomy, nagrody oraz słodki poczęstunek.  

 

7. Postanowienia końcowe  
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. W sprawach nieprzewidzianych 

Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu. Regulamin dostępny jest na stronie 

internetowej organizatora www.spkopnica.pl  i  profilu  społecznościowym. Szkoły Facebook. 

 

8. Inne informacje 
 

Organizator zapewnia nagłośnienie, mikrofony, laptop. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie 

jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. Biorąc udział w konkursie 

uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie 

wizerunku w części lub całości na potrzeby konkursu, w tym publikacji na stronach 

internetowych szkoły i gminy, na portalu społecznościowym Facebook oraz w lokalnych 

gazetach. 

 

Osoby odpowiedzialne za konkurs:  
 

Izabela Drapińska-Walasek  

Anida Krawiecka 

Agnieszka Kaźmierczak 

Hubert Paszkiewicz 

 

9. Załączniki 

1. Karta zgłoszenia 

2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka i klauzula informacyjna RODO 

 

Niniejszym Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie. 

Organizatorzy 

 

 

 

 

 



Organizator 

Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Kopnicy 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

DO  V POWIATOWEGO KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
 

PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

 

Szkoła lub placówka delegująca /adres, telefon/ 

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

 

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

 
 

Kategoria: klasy I-III SP 

Lp. Imię i nazwisko solisty Klasa Tytuł utworu Imię i nazwisko 

opiekuna 
1.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kategoria: klasy IV-VI SP 

Lp. Imię i nazwisko solisty Klasa Tytuł utworu Imię i nazwisko 

opiekuna 
1.  

 

 

   

 

 

 

 

Kategoria:  klasy VII - VIII SP  
 

Lp. Imię i nazwisko solisty Klasa Tytuł utworu Imię i nazwisko 

opiekuna 
1.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 do Regulaminu Konkursu Pieśni Patriotycznej 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

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), 

Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016) oraz ustawą o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2016r. poz. 666 ze zm.), wyrażam(y) zgodę na nieodpłatne 

wykorzystywanie wizerunku (w tym rozpowszechnianie-fotografii, zapisów wideo) mojego (naszego) 

syna/córki ........................................................................................................................... , 

zarejestrowanego podczas uczestnictwa w V Konkursie Pieśni Patriotycznej. 

Niniejsza zgoda ważna jest do odwołania i nie wymaga konieczności każdorazowego zatwierdzania 

zdjęcia/nagrania przed jego publikacją. 

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

                    miejscowość, data                                           czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza 

w Kopnicy,  kontakt: tel. (94) 315-55-72; sekretariat@spkopnica.pl. 

2) Inspektorem  danych  osobowych jest Pani Agnieszka Łagocka,  kontakt: tel. (94) 315-55-

72; sekretariat@spkopnica.pl. 

3) Dane osobowe w postaci wizerunku Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w gazetkach, 
tablicach szkolnych, na szkolnej stronie internetowej, fb, w gazetach lokalnych, lokalnych 
stronach www w celach związanych z działalnością i promocją szkoły. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystane w mediach społecznościowych do czasu 
wycofania zgody. W tym przypadku administrator danych dołoży wszelkich starań w celu 
usunięcia lub anonimizacji danych osoby której dane dotyczą. 

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

7) Zezwolenie przez Panią/Pana na publikację wizerunku dziecka jest  

dobrowolne. 

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

                    miejscowość, data                                           czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


