
Regulamin Powiatowego Konkursu Piosenki Przedszkolnej
„Śpiewam z mamą i tatą”

Konkurs odbędzie się: w formie zdalnej

I. Cele konkursu:
- propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci,
- popularyzacja polskich przedszkolnych piosenek dla dzieci,
- popularyzowanie działań artystycznych,
- wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania,
- stwarzanie dzieciom wraz z rodzicami okazji do zaprezentowania swoich talentów,
- ukazanie kreatywności artystycznej dzieci.

II. Organizator
Organizatorem konkursu jest: Przedszkole nr 1 w Bieruniu

Adres:
Przedszkole nr 1
ul. Chemików 33
43-150 Bieruń
Tel. 32 216 17 26

III. Uczestnicy
 w konkursie biorą udział dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat)
wraz z rodzicem,
 każde przedszkole może zgłosić do udziału w konkursie 4
uczestników(solistów, zespołu- dziecko i rodzice*),
 czas prezentacji piosenki nie może przekroczyć 4 minuty,
 utwór musi być wykonany w języku polskim z repertuaru piosenki
przedszkolnej,
 utwór wykonywany jest z przygotowanym akompaniamentem bądź
podkładem muzycznym,
 Nauczyciel-opiekun bądź rodzic przygotowuje podkład muzyczny do
piosenki*,
 nagranie wykonywanej piosenki może być zrealizowane telefonem
komórkowym lub innym dowolnym urządzeniem,
 plik z nagraniem utworu bez obróbki studyjnej, opisanym imieniem i
nazwiskiem, wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia oraz zgodą rodziców/
opiekunów prawnych należy przesłać na adres mailowy:
konkursp1bierun@onet.pl w terminie do 31.05.2022r. Tytuł maila „Konkurs
piosenki przedszkolnej”.

*zespół:
- nie może liczyć więcej niż 3 osoby,

mailto:konkursp1bierun@onet.pl


- dziecko+ rodzic/ce
*Podkładem muzycznym może być :
- nagranie instrumentalne
- akompaniament (instrument we własnym zakresie)

IV Kryteria oceny jury:

 dobór repertuaru (właściwości artystyczne, tekstowe, muzyczne, trafność
doboru piosenki)

 warunki głosowe
 interpretacja utworu
 ogólne wrażenie artystyczne (strój, rekwizyty)

Kategorie wiekowe
 dzieci w wieku 3-4 lata
 dzieci w wieku 5,6 lat

1. Odsłuchanie utworów przez jury odbędzie się w terminie 6-10.05.2022r.
w Przedszkolu nr 1 w Bieruniu.

2. Ogłoszenie wyników dostępne będzie na stronie Przedszkola:
https://przedszkole1bierun.szkolnastrona.pl/

3. Przewiduje się nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategorii 3,4 -l. i 5,6 -l.
oraz wyróżnienia i dyplomy dla każdego uczestnika, które będą do odbioru w
sekretariacie naszego przedszkola.

4. Kolejność odsłuchania utworów dzieci ustala organizator.

5. Każdy nauczyciel przygotowujący dziecko do konkursu otrzyma
podziękowanie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w tym
odwołania lub zmiany terminu przeprowadzenia konkursu z przyczyn od nas
niezależnych.

7. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem koordynatora
konkursu: Gosia: 796179279

Aldona: 602865490

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy miłej zabawy !



KARTA ZGŁOSZENIA

Zgłaszam udział solisty w Powiatowym Konkursie Piosenki Przedszkolnej „Śpiewam z
mamą i tatą” i zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu konkursu

1. Imię i nazwisko uczestników:
…………………………………………………………………………………
2. Nazwa przedszkola:
…………………………………………………………………………………
3. Nauczyciel przygotowujący do konkursu, telefon:
…………………………………………………………………………………
4. Adres do korespondencji:
…………………………………………………………………………………
5. Wykonywany utwór:
……………………………………………………………………………….
6. Kategoria wiekowa:
……………………………………………………………………………….
7. Uwagi
…………………………………………………………………………………

…………………………………… ……………………………………..
Miejscowość, data Podpis nauczyciela

ZGODA

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie i przetwarzanie danych
osobowych dziecka na potrzeby konkursu*.

………………………………… ……………………………………..
Miejscowość, data Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej
przedszkola oraz Urzędu Miasta Bieruń i lokalnej prasie.

………………………………. …………………………………….;;…
Miejscowość, data Podpis rodzica/ opiekuna prawnego



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników
powiatowego konkursu Piosenki Przedszkolnej „Śpiewam z mamą i tatą” zbieranych

przez Przedszkole nr 1 w Bieruniu.
W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez udział w
powiatowym konkursie piosenki przedszkolnej „Śpiewam z mamą i tatą”organizowanym
przez Przedszkole nr 1 w Bieruniu, dane w formie imienia i nazwiska oraz wieku uczestnika,
imię i nazwisko opiekuna oraz dane w postaci adresu placówki są przetwarzane na podstawie
art 6 ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO)

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 1, ul. Chemików 33, 43-150
Bieruń, e-mail: przedszkole1bierun@interia.pl, tel. 32- 216-17-26.

2. U Administratora wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@gmainvest.pl lub przesyłając
korespondencję na adres administratora danych z dopiskiem „IOD";

3. Dane osobowe i adresowe będą przetwarzane w celach promujących przedsięwzięcie
organizowane przez Przedszkole nr 1 w Bieruniu jakim jest konkurs piosenki
przedszkolnej.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą
(podstawa art.6 ust. 1 lit. a RODO), a osób w wieku poniżej 16 lat za zgodą rodziców
lub opiekunów prawnych.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów
uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa
oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego
funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania
danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.

6. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia konkursu,
jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały
pozyskane. W przypadku danych osobowych zbieranych na podstawie zgody – do
czasu jej wycofania.

7. Posiada Pani/Pan:
 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,

zgodnie z art. 15 i 16 Rozporządzenia 2016/679,
 prawo ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia 2016/679,
 prawo usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia

2016/679,
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób
niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych,

 prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych
osobowych, w tym w postaci wizerunku. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem;

8. Nie przysługuje Pani/Panu:
 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21

Rozporządzenia 2016/679,
 prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia

2016/679, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
2016/679;



9. podanie danych wskazanych w karcie zgłoszenia oraz wyra zenie zgody na
przetwarzanie danych w postaci wizerunku jest warunkiem dobrowolnym, niepodanie
danych skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w konkursie;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które
opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

……….……………..……….……………..……….
(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna)
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