
REGULAMIN 
SZKOLNEGO  KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 

„TO JEST MÓJ DOM”

1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Piosenki Patriotycznej  „TO JEST MÓJ DOM”, jest Szkoła
    Podstawowa nr 110 im. ks. Jana Twardowskiego w Krakowie. Koordynatorami konkursu są
    nauczyciele:

 p. Katarzyna Kozak

 p. Anna Pyrć

2. Celem konkursu jest:
 kształtowanie postaw patriotycznych służących identyfikacji narodowej i kulturowej, 

przygotowującej do życia w społeczeństwie oraz kształtowanie więzi z krajem i jego historią, 

 rozwijanie uzdolnień muzycznych,

 wyłonienie młodych talentów,

 promowanie aktywności twórczej wśród dzieci.

3. Warunki oraz zasady udziału i przebieg Konkursu

 W  Konkursie  mogą  uczestniczyć  dzieci  z  klas  1-5 Szkoły  Podstawowej  nr  110  im.  ks.  Jana
Twardowskiego w Krakowie.

 W konkursie mogą uczestniczyć soliści oraz zespoły. 

 Każdy uczestnik zgłasza jedną piosenkę o tematyce patriotycznej.

 Uczestnicy konkursu mogą wykonać utwór: a capella, z akompaniamentem instrumentalnym lub z 
podkładem muzycznym, przygotowanym przez uczestnika na nośniku CD, SD lub USB.

 Warunkiem udziału w konkursie jest: wypełnienie przez rodzica ZGODY NA UCZESTNICTWO W 
KONKURSIE, OŚWIADCZENIA RODO oraz wykonanie przez uczestnika jednego utworu muzycz-
nego. 

4. Kryteria oceny wykonywanych utworów: 
 staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa) 

 dobór repertuaru

 muzykalność i warunki głosowe wykonawców 

 interpretacja utworu

 ogólny wyraz artystyczny

5. Konkurs odbędzie się  w dwóch etapach:

 I etap – wewnątrzklasowy: wyłonienie reprezentantów klasy (do trzech solistów lub zespołów z 
każdej klasy). Wychowawca zgłasza reprezentantów klasy do organizatora przez dziennik 
elektroniczny Librus do 10 listopada 2022 r.

 II etap – szkolny: przesłuchanie reprezentantów klas przez Jury konkursowe przy udziale 
publiczności w dniu 16 listopada 2022 r.  

6.  W wyniku oceny Jury przyzna nagrody za miejsca 1-3 i dyplomy za uczestnictwo (rozdane w 
późniejszym terminie). Przewidziane  są dwie grupy wiekowe: 

 I grupa - klasy 1-3

 II grupa  - klasy 4-5



7. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu: 
    zmiany czasu trwania Konkursu, warunków udziału, a nawet jego odwołania w przypadku zdarzeń
    losowych.

8. Ustalenia końcowe
1.Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania i publikowania zdjęć związanych z Konkursem na
Facebooku  i  stronie  internetowej  Szkoły  Podstawowej  nr  110  im.  ks.  Jana  Twardowskiego  
w Krakowie.
2. Wszystkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygać będzie Organizator
Konkursu.  



Załącznik 1. Zgoda na udział w konkursie

OŚWIADCZENIE WYPEŁNIANE PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

BIORĄCEGO UDZIAŁ W SZKOLNYM KONKURSIE PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) ……..................................................…………

………………….....………..............………..\  klasa …………  w Szkolnym Konkursie Piosenki

Patriotycznej  „To  jest  mój  dom”,  organizowanym  przez  Szkołę  Podstawową  nr  110  im.  Ks.  Jana

Twardowskiego w Krakowie.

…………………………………………………………….

data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 2: Zgoda na udostępnianie, przetwarzanie danych  i wizerunku uczestnika konkursu 

(RODO)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZNIA

Wyrażam  zgodę  /  Nie  wyrażam  zgody*  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego

dziecka ...............................................................................................................................................................

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

w  zakresie  wizerunku,  imienia,  nazwiska,  klasy  do  której  uczęszcza  dziecko  oraz  prezentacji

konkursowych 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 (RODO),  w celu

związanym  z  realizacją  konkursu,  w  tym  na  potrzeby  publikacji  na  Facebooku  

i stronie internetowej szkoły https://sp110krakow.pl/  wyników i przebiegu konkursu organizowanego w

ramach Szkolnego Konkursu Piosenki Patriotycznej,  którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr

110 w Krakowie przy ul. Skwerowej 3, 30-317.

…………………………………………………………….

data i podpis rodzica / opiekuna prawnego


