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Regulamin  

międzyszkolnego festiwalu piosenki dziecięcej i młodzieżowej  

orgaznizowanego przez  

Szkołę Podstawową nr 4 w Piasecznie im. Marii Skłodowskiej-Curie  
Organizator turnieju:   

Organizatorem festiwalu jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Piasecznie im. Marii Skłodowskiej-Curie,  

 koordynatorkami nauczycielka muzyki – Margarita Kajkowa i Agnieszka Sieradzan oraz nauczycielki 

edukacji wczesnoszkolnej – Anna Maksymiuk, Agnieszka Danielewicz   

  

Cele festiwalu:  

1. Propagowanie i upowszechnianie ruchu artystycznego dzieci i młodzieży. 

2. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności wokalnych uczniów. 

3. Kształcenie pamięci i wrażliwości muzycznej. 

4. Popularyzowanie Polskiej muzyki rozrywkowej czasów międzywojennych oraz największych 

Polskich przebojów. 

5. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju oraz kształtowanie świadomości narodowej. 

Miejsce rozgrywania festiwalu:  

Międzyszkolny festiwal twórczości dziecięcej i młodzieżowej odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. w Szkole 

Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55. Organizator zastrzega 

sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia.  

 

Warunki uczestnictwa:   

1. Międzyszkolny festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej adresowany jest do szkół podstawowych 

z gminy Piaseczno.   

2. Każda szkoła zgłasza uczestników następujących kategorii:  

klasy 1-3: zespół maksymalnie pięcioosobowy  

klasy 4-6: soliści,  

      zespół wokalny maksymalnie pięcioosobowy 

      zespół wokalno-instrumentalny maksymalnie pięcioosobowy 

 

klasy 7-8: soliści,  

      zespół wokalny maksymalnie pięcioosobowy 

      zespół wokalno-instrumentalny maksymalnie pięcioosobowy 

 

3. Szkoły samodzielnie, na podstawie wewnętrznych ustaleń kompletują skład reprezentacji.   



4. Zgłoszenie udziału szkoły dokonają poprzez formularz rejestracyjny, który zostanie przekazany do 

szkół drogą mailową na miesiąc przed turniejem.   

 

Przebieg konkursu:  

Przesłuchania uczestników  

Uczestniczy wykonują jedną piosenkę w języku polskim z akompaniamentem lub podkładem muzycznym:  

Klasy 1-3 piosenka z repertuaru dziecięcego;  

Klasy 4-6 piosenka z repertuaru największych polskich przebojów;  

Klasy 7-8 piosenka z repertuaru największych polskich przebojów.   

Kryterium oceniania: 

● dobór repertuaru 

● muzykalność 

● dykcja 

● interpretacja 

● ogólne wrażenie artystyczne 

Zmagania uczestników oceniać będzie jury powołane przez Organizatora. 

 

Dane kontaktowe koordynatorów międzyszkolnego piosenki twórczości dziecięcej i młodzieżowej: 

Klasy 1-3: Anna Maksymiuk (anna.maksymiuk@cempiaseczno.edu.pl) 

Klasy 4-6: Margarita Kajkowa (margarita.kajkowa@cempiaseczno.edu.pl)  

 

Serdecznie zapraszamy,  

Margarita Kajkowa, Anna Maksymiuk, Agnieszka Danielewicz, Agnieszka Sieradzan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 



ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

……………………………………………………………………………………………….……. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w międzyszkolnym festiwalu piosenki dziecięcej 

i młodzieżowej organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Piasecznie.  

 
Znam i akceptuję zapisy regulaminu festiwalu. W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na 
stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie (www.cempiaseczno.edu.pl) oraz portalu 
społecznościowym placówki danych osobowych oraz wyników uzyskanych przez moje dziecko w turnieju.  
 
Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez Zespół Szkolno-
Przedszkolny danych osobowych mojego dziecka w związku z udziałem w międzyszkolnym festiwalu 
piosenki dziecięcej i młodzieżowej zgodnie z art.13 RODO.  
 
 
 
………………………………………..       ………………………..………………………… 
(miejscowość, data)        (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie 
(www.cempiaseczno.edu.pl) oraz portalu społecznościowym placówki wizerunku mojego dziecka jako 
uczestnika w międzyszkolnego festiwalu piosenki dziecięcej i młodzieżowej 
 
 
………………………………………..       ………………………..………………………… 
(miejscowość, data)        (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

Podstawa prawna:  

Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Załącznik 2 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

adresowana do rodziców/opiekunów prawnych uczestnika 

 międzyszkolnego festiwalu piosenki dziecięcej i młodzieżowej 

 

Zgodnie z 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 (4.5.2016 L 119/38 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)informuję, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasecznie, 
ul Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Anna Pogorzelska, e-mail rodoanka@gmail.com 
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:  
a) udział w międzyszkolnym festiwalu piosenki dziecięcej i młodzieżowej Pani/Pana dziecka; 
b) promowanie działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia (art. 6 ust. 1 lit. A i art. 9 ust. 

2 lit. A RODO). 
c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z Rozporządzenia 

MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 
turniejów i olimpiad. 

4. Dana osobowe Pani/Pana dziecka: 
a) nie będą przekazywane osobom trzecim: 
b) mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania: 

• na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 
• na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych; 
c) będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.  
5. Dane przechowywane będą do końca roku szkolnego.  
6. Przysługuje Pani/Panu prawa na podstawie RODO do:  
a) prawo do dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; 
b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Pani/Pana dziecka w 

międzyszkolnym festiwalu piosenki dziecięcej i młodzieżowej. 
8. Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji lub profilowania.  
 
………………………………………..       ………………………..………………………… 
(miejscowość, data)        (podpis rodzica/opiekuna 


