
  

 

REGULAMIN  GMINNEGO  KONKURSU  PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 

„WYŚPIEWANA  NIEPODLEGŁOŚĆ”: 

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego      

w Wierzchowisku. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przebieg konkursu  są 

nauczyciele: Barbara Kałwa i  Barbara Szybalska.   

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Gminy Wolbrom od kl. I do VIII szkoły 

podstawowej. 

3. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i gminnego. Zostanie przeprowadzonyw dwóch 

kategoriach wiekowych: 

- klasy I – IV szkoły podstawowej, 

- klasy V- VIII szkoły podstawowej. 

4. Każdy uczestnik konkursu prezentuje jedną pieśń patriotyczną . Organizatorzy sugerują, aby 

przy wyborze utworu uwzględnić przypadającą w tym roku 80 rocznicę wybuchu II wojny 

światowej i 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego (proponowany repertuar 

zawiera Załącznik nr 1).  

5. Za utwór patriotyczny uznaje się: 

 pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym, 

 piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenie z dziejów Polski lub postać historyczną i jej 

działalność, 

 piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej, 

 piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną. 

6. W konkursie mogą uczestniczyć soliści ( maksymalnie po 3 osoby ze szkoły z każdej kategorii 

wiekowej – w sumie 6) lub grupy wokalne i wokalno-instrumentalne (zespół nie może liczyć 

więcej niż 5 osób). Uczestnicy konkursu mogą śpiewać z akompaniamentem instrumentalnym 

dowolnej osoby lub z podkładem muzycznym przygotowanym przez uczestnika na nośniku 

USB, który należy dostarczyć najpóźniej do 25 października (piątek) do organizatora 

konkursu (można przesłać drogą elektroniczną). 

7. Najpóźniej do 25 października 2019 r. należy dostarczyć również oświadczenie od rodziców   

     uczestników konkursu (Załącznik nr 3). 

8.  Kryteria oceny wykonywanych utworów:   

   - dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu, 

   - muzykalność i warunki głosowe wykonawców, 

   - oryginalność interpretacji, 



   - staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa), 

   - ogólny wyraz artystyczny. 

9. Laureatów konkursu wyłoni niezależna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły 

   Podstawowej w Wierzchowisku. W każdej kategorii wiekowej przyznana zostanie także Nagroda 

   Publiczności. Każdy wykonawca otrzyma pamiątkowy dyplom i upominek. Natomiast 

   zwycięzcom (trzy pierwsze miejsca i Nagroda Publiczności) zostaną przyznane nagrody 

   rzeczowe. 

10. Zgłoszenia do konkursu (Załącznik nr 2) należy dostarczyć do 18 października 2019 r. na   

    adres: Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku, Wierzchowisko 32B, 32-340 Wolbrom 

   z dopiskiem: „Konkurs Pieśni Patriotycznej” (telefon/fax:(32)6441603, e-mail:   

   gim5spw@szkola.wp.pl). 

   ZGŁOSZENIA DOSTARCZONE PO UPŁYWIE W/W TERMINU ZE WZGLĘDÓW 

   ORGANIZACYJNYCH  NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE. 

11. Szkolny etap konkursu przeprowadzają nauczyciele przygotowujący uczniów w ich  

      macierzystych placówkach. 

12. Finał gminny konkursu odbędzie się 7 listopada 2019r. (czwartek) o godz. 9.00 w Szkole  

     Podstawowej w Wierzchowisku. 

13. Uczestnicy konkursu proszeni są o zaopatrzenie się we własnym zakresie w biało-czerwone   

    kotyliony. 

14. Regulamin konkursu dostępny jest także na stronie internetowej szkoły:   

    www.spwierzchowisko.itcom.pl 

 

Kontakt z organizatorami : Barbara Kałwa –   kalwabarbara@gmail.com 

                                              Barbara Szybalska –  barbaraszybalska@op.pl . 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA  

 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 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 – RODO.  

 Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku, 

Wierzchowisko 32b, 32-340 Wolbrom, tel. (32) 6441603 e-mail: gim5spw@szkola.wp.pl reprezentowana 

przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku.  

 Inspektor Ochrony Danych osobowych został wyznaczony i można skontaktować się z nim za 

pośrednictwem adresu e-mail: alicie1986@interia.pl  

 Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu 

„Wyśpiewana Niepodległość” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO  

 Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.  

 Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, klasa, imię i nazwisko 

opiekuna, nazwa, adres, telefon szkoły oraz e-mail.  

 Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 

przewidzianych przepisami prawa.  

 Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w 

pkt 4 lub do czasu cofnięcia zgody.  

 Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje praw do:  

 dostępu do swoich danych - na podstawie art. 15 – RODO,  

 sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 – RODO,  

 usunięcia swoich danych osobowych - na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

- RODO,  

 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - na podstawie art. 18 – RODO,  

 przenoszenia danych swoich danych osobowych - na podstawie art. 20 – RODO  

 W każdej chwili uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które 

przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.  

 Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.  

 Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 

nie będą poddawane profilowaniu.  

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 – REPERTUAR  

Uwaga: W tym roku przypada 80 rocznica wybuchu II wojny światowej                          

i   75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, dlatego sugerujemy, aby 

uwzględnić to przy wyborze utworu. 

1. Dnia pierwszego września 

2. Deszcz, jesienny deszcz 

3. Dziś do ciebie przyjść nie mogę 

4. Gdy w noc wrześniową 

5. Hej chłopcy, bagnet na broń 

6. Idzie wojsko poprzez wieś 

7. Leguny w niebie 

8. Marsz Pierwszego Korpusu 

9.  Maszeruje pluton 

10.  Modlitwa Narodowych Sił Zbrojnych 

11.  Modlitwa obozowa 

12.  Rozszumiały się wierzby płaczące 

13.  Czerwone maki na Monte Cassino 

14.  Trudny czas 

15.  Ostatni list 

16.  Biały krzyż 

17.  Pierwszy sierpnia – dzień krwawy 

18.  Siekiera, motyka 

19.  Teraz jest wojna 

20.  Marsz Mokotowa  

21.  Warszawskie dzieci 

22.  Marsz Żoliborza 

23.  Pałacyk Michla 

24.  Dziś idę walczyć mamo! 

25.  Honor i gniew 

26.  Sanitariuszka Małgorzatka 

27.  Walcząca Warszawa 

28.  Dziewczyna z granatem 



 

Załącznik nr 2 – KARTA ZGŁOSZENIA DO GMINNEGO KONKURSU 

PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „Wyśpiewana niepodległość” 

 

*wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………………….. 

2. Klasa : ……………………………………………………………………………………………… 

3. Wiek:  …………………………………………………………………………………………….. 

4. Tytuł piosenki: …………………………………………………………………………………….. 

5. Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………................ 

………………………………………………………………………………………………………… 

6. Numer telefonu do szkoły: ………………………………………………………………………… 

7. Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu: ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

8. Wymagania sprzętowe: …………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE RODZICÓW  DZIECI 

UCZESTNICZĄCYCH   W KONKURSIE  

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że*: 

 

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody  

na utrwalanie wizerunku mojego dziecka za pomocą zdjęć lub filmów podczas Gminnego Konkursu Pieśni 

Patriotycznej „Wyśpiewana niepodległość” przez Szkołę Podstawową w Wierzchowisku. 

 

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody  

na  publikowanie  zdjęć  lub  filmów  z  wizerunkiem  mojego  dziecka utrwalonych  w  czasie Gminnego 

Konkursu Pieśni Patriotycznej „Wyśpiewana niepodległość”przez  Szkołę Podstawową w Wierzchowisku na 

oficjalnych kanałach inośnikach informacyjnych takich jak:  

 oficjalna strona internetowa szkoły, 

 portale społecznościowe, 

 tradycyjne media (radio, prasa, telewizja).  

 

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody  

na podawanie do publicznej wiadomości danych mojego dziecka w zakresie: imię, nazwisko, klasa, nazwa 

szkoły, województwow związku z udziałemwGminnym Konkursie Pieśni Patriotycznej „Wyśpiewana 

niepodległość” przez   Szkołę  Podstawową  w Wierzchowiskuna  oficjalnych  kanałach inośnikach 

informacyjnych takich jak: 

 oficjalna strona internetowa szkoły,  

 portale społecznościowe  

 tradycyjne media (radio, prasa, telewizja),  

 

*proszę o wpisanie X w odpowiednią kratkę 

 

 

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

Imię i nazwisko dziecka 

 

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

Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 



 

Oświadczam,  że zostałam/em  poinformowana/y  na  podstawie art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: 

Administratorem danych osobowych jest  
 

Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku, Wierzchowisko 32b, 32-
340 Wolbrom, tel. 32 64416 03 e- 

mail:gim5spw@szkola.wp.plreprezentowana  przez Dyrektora  
Szkoły  Podstawowej  w Wierzchowisku 

Dane kontaktowe inspektora ochrony  
danych 
 

alicie1986@interia.pl 

Celem przetwarzania jest Działania     informacyjno-promocyjne Szkoły  
Podstawowej w Wierzchowisku oraz promocja osiągnieć 

mojego dziecka. 

Podstawą przetwarzania jest Dobrowolna zgoda rodzica / opiekuna prawnego dziecka –art. 6 
ust. 1 lit. a RODO 
 

Odbiorcami danych osobowych są Wszyscy,  ponieważ dane będą  podane  do  publicznej 
wiadomości 

 
 

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że: 

1) każda ze zgód jest wydana na czas nieokreślony i dane osobowe będą przechowywane do dnia 

pisemnego wycofania zgody skierowanego do administratora, 

2) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania 

3) podanie danych jest dobrowolne, a fakt nie wyrażenia zgody skutkować będzie niemożliwością 

publikacji danych. 

Mam prawo do:  

 wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka,  

 żądania dostępu do tych danych,  

 sprostowania danych, 

 usunięcia danych, 

 ograniczenia przetwarzania, 

 przenoszenia danych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

 wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

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

Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

mailto:gim5spw@szkola.wp.pl

